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Van de voorzitter

Nog maar twee jaar geleden heeft de Esther Vergeer Foundation 
een koerswijziging gemaakt door in plaats van sportclinics op 
Mytylscholen, te starten met projecten om structureel sporten op een 
gewone vereniging mogelijk te maken; de Join the Club projecten. 
Inmiddels heeft de foundation, verspreid over het land, bijna 20 Join 
the Club projecten gerealiseerd. Een feit om trots op te zijn. De Join 
the Club projecten bieden bijna 100 kinderen wekelijks de kans om 
‘gewoon’ te sporten. Naast het starten van nieuwe projecten wordt er 
veel energie en tijd gestopt in er voor te zorgen bestaande projecten 
uitgebouwd worden. Het zijn en blijven enorm arbeidsintensieve 
trajecten, maar met ongelooflijk veel positieve impact voor zowel 
kind, gezin als vereniging. Met de groei van het aantal projecten 
groeit ook de organisatie van de foundation en wordt verdere 
professionalisering vormgegeven. 

Bestuurlijk is er ook aandacht voor verdere 
professionalisering. In 2017 hebben we twee nieuwe 
bestuursleden mogen verwelkomen: Frans de Bruijn 
als penningmeester en Youssef Eddini als bestuurslid. 
Mooi dat deze, beide, zeer ervaren bestuurders 
zich de komende jaren in willen zetten voor de 
Esther Vergeer Foundation. Als voorzitter kijk ik 
dan ook terug op een succesvol jaar op alle 
vlakken: qua resultaten, qua management 
en ook qua bestuur. 

Berno Kleinherenbrink

VOORWOORD
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Esther Vergeer (founder)

Wat is het ontzettend gaaf om te zien dat ooit een 
uitgesproken ambitie ook werkelijkheid wordt. 
In het afgelopen jaar zijn we met de Foundation 
gegroeid, op vele vlakken, en daar ben ik super 
trots op. Net als tijdens mijn eigen sportcarrière 
heb je daar ideeën, dromen, en ambities voor 
nodig. Maar ook de juiste mensen, die hard willen 
werken en die met je mee denken. 

In 2017 hebben we zo’n jaar gehad waarin vele van 
deze aspecten op zijn plaats vielen. In dit jaarverslag 
lees je er gedetailleerd over, maar om een paar 
hoogtepunten te noemen begin ik bij onze basis, 
de Join The Club projecten. Het is ongelofelijk mooi 
om de kinderen te zien groeien in zelfvertrouwen, in 
conditie, en in persoonlijkheid. Maar ook de trainers 
en verenigingen plukken de vruchten van het 
omarmen van rolstoeltennis. Het eerste Tenniskamp 
was een feit. En juist doordat dit mede het idee 
van een paar meiden van onze projecten 
was, is het gaaf om te zien dat het eerste 
tenniskamp een succes was. Iets waar veel 
over wordt nagepraat, en wat dus ook in 
2018 een vervolg krijgt.

Zonder de juiste mensen op de juiste 
plekken red je ook niet. En dus ben 
ik heel blij met onze nieuwe 
ambassadeurs Diede de 
Groot en Maikel Scheffers. 
Boegbeelden zijn belangrijk 
voor de uitstraling van de 
Foundation, maar ook dienen 
ze als held, als voorbeeld voor 
de kinderen waar we mee 
werken. Het is fantastisch 
om te zien dat ook 
Diede en Maikel 
helemaal op gaan 
in het werk wat ze 
samen met ons 
doen, buiten dat ze 
zich nog richten 
op hun tegen 
sportieve
carrière.

Behalve mensen hebben we ook zakelijke partners 
nodig die ons steunen in onze doelstellingen. 
Steeds meer bedrijven en organisaties weten ons 
te vinden, en zien de toegevoegde waarde die we 
aan de maatschappij leveren. Ik ben dan ook erg 
vereerd dat we met een aantal partners zoals de 
VriendenLoterij en de Johan Cruyff Foundation al 
lange tijd samenwerken. Maar juist ook het feit dat 
we nieuwe partners en samenwerkingen aan ons 
hebben weten te koppelen als Qualcomm, Lopital 
en de Dirk Kuyt Foundation laat zien dat juist 
samenwerken belangrijk is om verder te komen.

Ik kijk terug op een geweldig jaar. Het geeft mij 
ontzettend veel energie om volle bak door te gaan 
in 2018, en daar nog meer kinderen, gezinnen, 
verenigingen, trainers, en eigenlijk iedereen in 
Nederland te laten zien hoe belangrijk het voor 
iedereen is om “gewoon” te kunnen sporten.

Dank aan alle mensen die in 2017 hun support 
hebben getoond, en hopelijk ook in de 
komende jaren de Foundation een warm 
hart blijven geven.

Esther Vergeer

VOORWOORD
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INLEIDING

2017 was een dynamisch jaar, waarin er 

nieuwe partnerships zijn gerealiseerd, 

waarin de ‘Join the Club -projecten’ met 

meer dan het dubbele zijn toegenomen 

en waarin we voor het eerst een 

geslaagd tenniskamp voor kinderen 

met een lichamelijke beperking hebben 

georganiseerd. Daarnaast hebben we 

twee nieuwe ambassadeurs aan ons 

verbonden: Diede de Groot en Maikel 

Scheffers. De ervaring en expertise 

op gebied van rolstoeltennis, in de 

brede zin van het woord, van deze 

twee toptennissers zorgen voor 

meerwaarde voor de foundation. 

Verderop in het jaarverslag 

leest u meer over onze nieuwe 

ambassadeurs, onze projecten, 

het tenniskamp en de andere 

activiteiten. 

Dankbaar zijn we voor de steun 

van onze partners, sponsoren, 

suppliers en donateurs. Zij maken 

het mede mogelijk om kinderen met 

een lichamelijke beperking ‘gewoon’ 

wekelijks te laten sporten; net als ieder 

ander kind! 

Directeur 

Ieder de kind de kans 
om ‘gewoon’ te sporten!
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de Esther Vergeer Foundation, waarin we niet alleen 

met trots terugkijken naar wat we in het afgelopen jaar hebben gerealiseerd, maar ook met 

een kritische blik kijken wat er nog beter kan. Op die manier kunnen we ook in 2018 weer 

progressie boeken in lijn met de door ons gestelde doelen. Dit jaarverslag geeft informatie 

over de activiteiten die we gerealiseerd hebben, al dan niet in samenwerking met partners. 

Daarnaast treft u de resultaten aan van onze Join the Club projecten, die zijn gerealiseerd 

door de Esther Vergeer Foundation.
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DE ORGANISATIE
Bestuur
In 2017 zijn Frans de Bruijn, penningmeester, en Youssef Eddini, bestuurslid, toegetreden tot het bestuur van 

de foundation. Het bestuur is hiermee op volle sterkte en qua samenstelling kunnen we beschikken over een 

mooie mix aan ervaring in zowel de sportwereld als in het bedrijfsleven. 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 

VOORZITTER Berno Kleinherenbrink
PENNINGMEESTER Frans de Bruijn
BESTUURSLID Erik Ruts
BESTUURSLID Esther Vergeer
BESTUURSLID Youssef Eddini

Het bestuur vergadert minimaal 3 keer per jaar. De agenda richt zich op bestuur, beleid en financieel 

beheer. Dit betekent dat tijdens de vergaderingen de financiële voortgang wordt besproken en dat er 

toezicht wordt gehouden op het uitgevoerde beleid. Er wordt aandacht besteedt aan fondsenwerving, 

naamsbekendheid en de ‘Join the Club-projecten’. Het functioneren van de directie en het bestuur is 

geëvalueerd en de gestelde doelen zijn behaald.
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Directeur & 
projectmanagers
Het dagelijks bestuur van de foundation is in 

handen van de directeur Marie-Louise Lemmen. 

Zij legt verantwoording af aan het bestuur en 

is verantwoordelijk voor operationele zaken, 

fondsenwerving, communicatie, personeelsbeleid 

en financiën. Marie-Louise is sinds 1 januari 2017 

in dienst van de foundation, op basis van 28 uur 

per week. Daarnaast is er een de overeenkomst 

van opdracht voor uitvoering van de Join the 

Club projecten met Sportyv en Gerards Training & 

Advies. Beide overeenkomsten lopen tot en met 

31 december 2017. Beide overeenkomsten zijn 

gebaseerd op 24 uur per week. Projectmanagers 

Yvon Roelofs en Karin Kenter zijn verbonden aan 

Sportyv en Lorraine Gerards werkt als zelfstandige. 

Alle projectmanagers beschikken over een ruime 

ervaring. Met elkaar vormen zij een hecht team, dat 

alle projecten en activiteiten van de foundation in 

goede banen leidt. Door uiteindelijk een invulling 

te geven aan onze ambities, zal een uitbreiding 

van het team in de toekomst noodzakelijk zijn, 

om de groei van de projecten te kunnen blijven 

managen. De huidige (betaalde) bezetting is 1.9 fte. 

Met de ingezette groei streeft de Esther Vergeer 

Foundation naar een uitbreiding van 1.9 fte naar 2.3 

fte. 

Stagiaires
Als foundation geven wij de mogelijkheid 

aan stagiaires om kennis te maken met de 

rolstoeltenniswereld en zich te ontwikkelen op 

maatschappelijk gebied. Tijdens het tenniskamp 

heeft de foundation een drietal stagiaires ingezet 

van het CIOS in Arnhem. Deze stagiaires hebben 

een prachtige bijdrage geleverd in het succes van

het eerste Tenniskamp van de foundation. 

In september 2017 zijn er twee nieuwe stagiaires 

aan het werk gegaan.  Deze stagiaires blijven 

aan de foundation verbonden tot februari 

2018. Madelon Gerards (student Business & 

Management, MBO) en Jarmo van Geel (student 

Bestuurs & Organisatiewetenschappen, WO). 

In het begin van hun stageperiode hebben 

zij kennis gemaakt met alle in en outs van de 

foundation en hebben zij de projectmanagers 

ondersteunt bij de uitvoering van de Join the 

Club projecten. Daarnaast kregen beiden een 

specifieke opdracht, die aansluit bij hun opleiding. 

Jarmo heeft zich ingezet om samen met Marie-

Louise aan alle randvoorwaarden van het CBF 

erkenning te voldoen. Deze taak is eind december 

afgerond en de aanvraag is ingediend. Madelon 

heeft de focus gelegd op het kritisch kijken naar 

het communicatiebeleid van de foundation en 

is bezig met het ontwerpen van een toolkit, 

waarmee tennisverenigingen een actie- of een 

donatieactiviteit kunnen organiseren. Doel van de 

toolkit is enerzijds het motiveren van verenigingen 

om fondsenwervende acties voor de foundation 

te starten en daarnaast helpt de toolkit om het 

makkelijker maken om dergelijke activiteit op te 

stellen. 

Vrijwilligers
De foundation werkt met een kleine groep 

van vrijwilligers. Vrijwilligers worden ingezet 

bijvoorbeeld om te ondersteunen bij de open 

dagen, clinics en andere activiteiten. Graag 

breiden we onze groep van vrijwilligers uit. Wij 

denken dat vrijwilligers ons ook uitstekend kunnen 

ondersteunen bij ons wervingsproces. 
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Ons netwerk en partners zijn onze kracht. Door de focus op langdurige, warmhartige 

partnerships kunnen we continuïteit en zekerheid bewaken. Door een wederkerige 

partnership aan te gaan, wil de foundation tevens iets voor zijn partners betekenen, 

zodat het voor beiden mogelijk is om het maximale uit het partnership te kunnen 

halen. Met deze bereidheid heeft de Esther Vergeer Foundation afgelopen jaar op de 

steun kunnen rekenen van de volgende partners:

PARTNERS

ADIDAS 
Adidas steunt de Foundation door 

het beschikbaar stellen van kleding en 

materialen. Niet alleen de kleding van de 

‘crew’ van de Foundation, maar ook shirts 

voor de kinderen die deelnemen aan de Join 

the Club projecten en/of en Tenniskamp. 

DIRK KUYT FOUNDATION                                                                                                                                       
De Dirk Kuyt Foundation ondersteunt organisaties 

en foundations met een financiële en/of 

organisatorische bijdrage, bij sport stimulerende 

projecten, die gericht zijn op aangepast sporten 

zodat deze ook werkelijk kunnen worden 

gerealiseerd. De steun van de Dirk Kuyt 

Foundation wordt ingezet om de jaarlijkse

kosten van tennislessen voor kinderen 

met een beperking betaalbaar te maken. 

Voor meer informatie: 

https://www.dirkkuytfoundation.nl

JOHAN CRUYFF FOUNDATION                                                                                                                                       
De Johan Cruyff Foundation biedt niet alleen financiële 

ondersteuning aan de Esther Vergeer Foundation, maar 

biedt de foundation ook mogelijkheid om deel te nemen 

aan de Johan Cruyff Open Dag in het Olympisch Stadion. 

Daarnaast biedt de Johan Cruyff Foundation vanaf 2017 

rolstoelvaardigheidstrainingen aan voor verenigingen, 

die deelnemen aan de Join the Club projecten. Door 

financiële steun van tal van sportprojecten, zet de Cruyff 

Foundation zich in om ieder kind met een lichamelijke of 

geestelijke handicap de mogelijkheid te geven samen met 

anderen het plezier van sport te beleven. 

Voor meer informatie: www.cruyff-foundation.org

FONDS GEHANDICAPTENSPORT                                                                                                                               
Het Fonds Gehandicaptensport zet zich in om 

sport voor iedereen met een handicap structureel 

mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief 

en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht 

te vragen voor de gehandicaptensport. Het 

fonds doet dat door middel van het financieren 

van sportevenementen, het beschikbaar stellen 

van subsidies aan sportorganisaties zonder 

winstoogmerk, het werven van (financiële) 

middelen en het geven van voorlichting. 

Mede door de financiële steun van het Fonds 

Gehandicaptensport is de Esther Vergeer 

Foundation in staat om haar ‘Join the Club-

projecten’ te realiseren. 

Voor meer informatie: 

https://www.fondsgehandicaptensport.nl
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KNLTB                                                                                                                                                 
De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis 

Bond (KNLTB) is het overkoepelend orgaan 

van de tennissport en de tennisverenigingen 

in Nederland. De KNLTB is in 2016 partner 

van de Esther Vergeer Foundation 

geworden. Samen met de KNLTB werken we 

intensief samen om meer kinderen met een 

beperking te laten rolstoeltennissen. 

Voor meer informatie: https://www.knltb.nl

NIEUWE SUPPLIER
Lopital vervaardigd en levert hulpmiddelen voor de verzorging 

van mensen met een beperking. Lopital en de foundation 

zijn een driejarige verbinding aangegaan, waarbij Lopital de 

Foundation niet alleen financieel steunt maar ook zorgt voor 

medische hulpmiddelen die nodig zijn om de kinderen te 

verzorgen, bijvoorbeeld tijdens het tenniskamp.

QUALCOMM   
Qualcomm is een Amerikaans bedrijf en 

fabrikant van halfgeleiders. Het is in 1985 

opgericht in San Diego en heeft sindsdien 

kantoren in 157 landen. Het bedrijf is de op 

twee na grootste fabrikant van processors 

ter wereld, na Intel en Samsung Electronics. 

Qualcomm Nederland heeft er voor gekozen 

de Esther Vergeer Foundation te steunen 

om haar doelstellingen te kunnen realiseren. 

De Esther Vergeer Foundation is er trots op 

en dankbaar voor dat zij Qualcomm tot haar 

partners mag rekenen. 

Voor meer informatie: 

https://www.qualcomm.com

VRIENDENLOTERIJ 
Mede dankzij het meerjarige beneficientschap biedt 

de VriendenLoterij de financiële steun aan de Esther 

Vergeer Foundation. Deze steun biedt continuïteit aan 

de activiteiten van de foundation. De VriendenLoterij 

biedt financiële ondersteuning om de activiteiten uit 

te voeren, maar is ook een belangrijke partner op het 

gebied van communicatie. Ook in 2017 hebben de 

projecten van de Esther Vergeer Foundation weer 

volop aandacht gekregen in diverse tv-programma’s, 

die gesteund worden door de Vriendenloterij (zoals 

Koffietijd en RLT Live). 

De VriendenLoterij maakt het niet alleen mogelijk 

voor deelnemers om prijzen te winnen, maar de 

VriendenLoterij steunt ook goede doelen. Wij zijn 

dan ook erg trots op het feit dat de Esther Vergeer 

Foundation zich mag rekenen tot “vast goede doel” 

van de VriendenLoterij. Door mee te spelen met loterij, 

wordt de Esther Vergeer Foundation ondersteund. 

Voor meer informatie: https://www.vriendenloterij.nl



Jaarverslag 2017                   10

‘Join the club’ zijn de projecten van de Esther 
Vergeer Foundation die ervoor zorgen dat kinderen 
met een lichamelijke beperking, wekelijks, ‘gewoon’ 
kunnen sporten op een gewone verenging. Net als 
ieder ander kind. 

Join the Club onderscheidt zich door ervoor te 

zorgen dat de kinderen op de juiste plek bij de 

vereniging terecht komen en men bij de vereniging 

er klaar voor is om lichamelijk gehandicapte kinderen 

op een plezierige, veilige manier een plek bij de 

vereniging te geven. De Esther Vergeer Foundation 

neemt letterlijk alle drempels weg, adviseert en 

ondersteunt de vereniging, kinderen/ouders en 

stelt goede sportrolstoelen beschikbaar. De Esther 

Vergeer Foundation streeft niet naar een eenmalige 

kennismaking maar naar een meerjarige verbinding 

tussen kind en vereniging. Juist omdat de Esther 

Vergeer Foundation er van overtuigd is dat lid zijn 

van een sportvereniging een gehandicapt kind helpt 

om sterker en zelfstandiger deel uit te maken van de 

maatschappij en vooral ook het plezier in het leven 

vergroten.

Het jaar 2017
Het jaar 2017 groeide uit tot een succesvol jaar, 

waarin we van 8 naar 18 Join the club projecten zijn 

gegroeid en er zo’n 84 kinderen wekelijks aan het 

rolstoeltennissen zijn. 

Dit betekent dat we op 18 tennisverenigingen 

kinderen met een lichamelijke beperking een 

plek konden geven en sportrolstoelen voor hen 

beschikbaar hebben gesteld en deze kinderen een 

meerjarige verbintenis aangaan met de betreffende 

tennisvereniging. 

Naast het opstarten van de projecten, het 

beschikbaar stellen van rolstoelen, de begeleiding 

van de kinderen en verenigingen, zijn we 

verder gegaan met train de trainer lessen en 

mobiliteitstrainingen.  Op die manier zorgen we 

ervoor dat de trainers optimaal voorbereid zijn 

om (rolstoel)tennislessen te geven. Er zijn dit jaar 

15 trainers opgeleid, door professionele trainers 

van de foundation. Samen met de KNLTB hebben 

we ook een aantal filmpjes gemaakt die trainers 

ondersteunen in de oefenstof voor rolstoeltennis. 

De filmpjes zijn te bekijken op ons YouTube Kanaal. 

Met de toename van het aantal projecten, wordt 

efficiency met name ook in de communicatie met 

de projecten belangrijker. Bij het onderhouden 

van contacten, maar ook in gesprekken met de 

bestuurders van verenigingen en ouders ontstaan er 

nieuwe ideeën, nieuwe vragen en komen er nieuwe 

uitdagingen op ons pad, die meer aandacht vragen 

en uitgewerkt moeten worden. We werken hiervoor 

oplossingen uit en gaan in 2018 aan de slag om hier 

structureel instrumenten voor te ontwikkelen en 

gebruiken. 

JOIN THE CLUB

Join the club geeft kinderen 
de kans om ‘gewoon’ te sporten!
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De Esther Vergeer Foundation hecht namelijk veel 

belang aan de continuïteit van onze projecten 

en trainingen en werkt voor nieuwe uitdagingen 

oplossingen uit. Daarnaast blijft het vinden van 

kinderen met een lichamelijke beperking en met 

name het in contact komen met de ouders zeer 

lastig. Het is en blijft erg arbeidsintensief. De 

beslissing of een kind wel of niet gaat sporten wordt 

veelal door de ouders genomen en daarom is het 

van groot belang om met name met de ouders 

in contact te komen. Dit is een van de redenen 

waarom het geven van clinics op scholen vaak niet 

tot direct resultaat leidt.  In 2017 hebben we veel 

geïnvesteerd in de lokale netwerken en blijven we 

continue reflecteren op ons werk, om de werving 

slimmer en beter te kunnen doen en om op die wijze 

zo veel mogelijk kinderen te bereiken en enthousiast 

te maken. 

Daarnaast bestaat er vanuit de foundation (en 

in de gehele gehandicaptensport) de behoefte 

om meer en beter zicht te hebben/krijgen op de 

omvang van de doelgroep. De huidige cijfers geven 

te weinig zicht. Er zijn 1.7 miljoen mensen met een 

beperking in Nederland; maar om hoeveel kinderen 

in de leeftijd van 6-21 jaar, met een (enkelvoudige) 

lichamelijke beperking gaat het? De foundation 

dringt er dan ook bij diverse instanties op aan om 

meer zicht op deze cijfers te krijgen.

Ambitie Join the Club
De doelstelling om met 25 ‘Join the club’-projecten 

een landelijke dekking te verwezenlijken staat 

nog steeds centraal. Op dit moment zijn we 

actief op 18 verenigingen en zijn we goed op 

weg om in 2019 de 25 verenigingen te halen. 

Naast het realiseren van nieuwe projecten is het 

uitbouwen van de 18 bestaande projecten zeker zo 

belangrijk! De foundation heeft besloten 

om de leeftijdscategorieën van de 

doelgroep van 18 naar 21 jaar 

bij te stellen. Op die manier 

kan een grotere groep 

kinderen/jongeren 

aanspraak maken 

op de voordelen 

die de Esther 

Vergeer 

Foundation 

kan bieden. 

Ook met de KNLTB is afgesproken dat de 

financiële steun (subsidie voor lesgeld) ook voor 

jongvolwassenen geldt. Het vergroten van de 

leeftijdscategorie naar jongvolwassenen vergroot 

de continuïteit en duurzaamheid van de projecten 

vergroten.

Projectaanvraag ‘sportrolstoelen’ Vriendenloterij
In februari 2017 hoorden we dat het door ons 

ingediende ‘extra project’ toegekend werd en 

ontvingen we een prachtige cheque van de 

Vriendenloterij ter waarde van € 200.000. 

Dit bedrag wordt in de komende 

jaren geheel besteed aan de 

aanschaf van sportrolstoelen 

voor onze Join the 

Club projecten. Een 

goede sportrolstoel is 

super belangrijk om 

lekker en goed te 

kunnen tennissen. 

De bijdrage van 

de Vriendenloterij 

maakt het mogelijk 

om ieder kind een 

goede sportrolstoel 

in bruikleen te 

geven, zodat ouders 

niet direct een 

(dure) sportrolstoel 

hoeven aan te 

schaffen.  
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ABN-AMRO World Wheelchair Tournament                                                                                                           
Ook in 2017 hebben we, op uitnodiging van 

ABN AMRO, wederom op de zaterdag van het 

Wheelchair Tournament de finale bezocht met meer 

dan 100 kinderen, ouders, broertjes en zusjes. Voor 

het eerst mochten 2 kinderen van de Join the Club 

projecten, voorafgaand aan de finale, als mascotte, 

mee de baan op met de twee spelers. Naast 

genieten van toptennis, konden de kinderen ook zelf 

actief deelnemen aan de rolstoel tennisclinics die in 

Ahoy werden gegeven. 

TV Programma “Senior Stagiaire”
Op verzoek van Omroep Max heeft de foundation 

meegewerkt aan het TV programma Senior 

Stagiaire. Gedurende een periode van 6 weken 

heeft de foundation een senior stagiaire de 

mogelijkheid gegeven om ervaring en kennis op te 

doen bij de foundation. Wij zagen het als een mooie 

gelegenheid om Nederland te laten zien wie we zijn 

en wat we doen. Deelname aan het programma 

heeft ons niet alleen mooie, positieve publiciteit 

opgeleverd, maar ook is onze senior stagiaire, 

Pieter Moors, nog steeds werkzaam bij ons als 

super gemotiveerde vrijwilliger.

Eerste Esther Vergeer Tenniskamp 
3 Juni – 5 Juni 2017
Met enthousiaste deskundige trainers, stagiaires 

en verzorgers is er voor het eerst een fantastisch 

tenniskamp georganiseerd in Veldhoven. Met 16 

kinderen was het 1e Esther Vergeer tenniskamp een 

groot succes. De kinderen hebben iedere dag, op 

verschillende niveaus, intensief getennist. Daarnaast 

werden er volop leuke spelletjes gespeeld; met het 

geldspel, de jongens tegen de meisjes en de bonte 

avond als hoogtepunt. Met de vele activiteiten 

overdag en in de avond konden de kids al hun 

energie kwijt. Mooi dat bedrijven als Yalp, die de 

interactieve SUTU-muur beschikbaar heeft 

gesteld en Lopital, die 

zorgt heeft 

gedragen voor alle medische hulpmiddelen 

hun bijdrage wilden leveren. Ook de inzet en 

betrokkenheid van Thuiszorgorganisatie Zuidzorg 

en onze vaste partner Sportivity Service was 

bijzonder te noemen en is als heel positief ervaren. 

Het staat als een paal boven water dat het 1ste 

Esther Vergeer tenniskamp een zeer geslaagd 

evenement was en het zal daarom in 2018 opnieuw 

op de activiteitenkalender staan.

Vriendenfonds
Dit jaar mochten we via het Vriendenfonds van 

onze partner de Vriendenloterij, Donna Janssen in 

het zonnetje zetten. Donna is één van de jongeren 

uit onze Join the Club projecten. Een meisje met 

ambitie. Donna heeft heupdysplasie en kan in 

rolstoeltennis al haar energie en ambitie kwijt. 

Tennis is haar lust en haar leven en haar droom is 

om deel te nemen aan de Paralympische Spelen 

van 2020. Om haar droom te helpen verwezenlijken 

heeft Donna van het Vriendenfonds een bedrag 

van € 2.000 gekregen om aan privé tennislessen te 

besteden. 

Open Dag Johan Cruyff Foundation                                                                                                                                       
De Johan Cruyff Foundation Open Dag in het 

Olympisch Stadion in Amsterdam is al jarenlang een 

mooie traditie. Ook dit jaar was de Esther Vergeer 

Foundation samen met de KNLTB, aanwezig 

op open dag in het Olympisch Stadion. Het 

Olympisch Stadion werd omgebouwd tot een waar 

sportparadijs voor kinderen met een beperking. Zo 

geeft de Johan Cruyff Foundation kinderen met een 

beperking op deze middag de kans kennis te maken 

met veel verschillende sporten en uit te vinden 

welke sport bij hen past. 

Voor meer informatie: 
https://www.cruyff-foundation.org/activiteiten/
evenementen/eigen-evenementen/open-dag

OVERIGE ACTIVITEITEN 
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Sportieve Opening van het Parlementaire Jaar
De Esther Vergeer Foundation was, samen met Het 

Vergeten Kind, partner van de Sportieve Opening 

van het Parlementaire Jaar, mogelijk gemaakt door 

onze partner de Vriendenloterij. Tijdens deze 

dag op Het Plein in Den Haag werd er 

door schoolkinderen en politici 

volop ge(rolstoel)tennist, 

gevoetbald en gebasketbald.  

De foundation verzorgde 

niet alleen rolstoeltennis 

clinics, maar zowel 

Esther als Jordy en 

Dion (twee ‘Join the 

Club’ jongens) hebben 

ook deelgenomen 

aan het debat; met 

als onderwerp 

“onderwijs”. Tijdens 

deze dag heeft 

de foundation 

rolstoeltennis en 

gehandicaptensport 

in de spotlights gezet 

met als doel: verbinding 

tussen politiek en 

samenleving. 

Relatie bijeenkomst & Uitreiking van 1
Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst met al 

onze relaties en partners, zijn de 1-tje van 

2017 uitgereikt. Jeroen Stomphorst (NOS 

Studio Sport presentator) was bereid de 

bijeenkomst te presenteren en interviewde 

Esther, trainers en kids. Er werd terug- en 

vooruitgekeken en waardering uitgesproken 

voor alle betrokkenen. Ook zijn twee 

nieuwe ambassadeurs voorgesteld: Maikel 

Scheffers & Diede de Groot. Deze op en top 

rolstoelprofessionals zullen ons met hun eigen 

ervaring, expertise en inzet verder brengen in 

het bereiken van onze doelen. Zij waren beiden al 

in 2017 betrokken bij activiteiten en projecten en 

passen met hun warme persoonlijkheden perfect 

bij de Esther Vergeer Foundation.



Jaarverslag 2017                   14

DIEDE DE GROOT
“Ik weet als geen ander wat sport kan betekenen 
in je leven. In 2004 deed ik voor het eerst mee met 
een clinic, georganiseerd door de Esther Vergeer 
Foundation en kijk waar ik nu sta! Ik draag dan ook 
graag mijn steentje bij om nog veel meer kinderen 
aan het sporten te krijgen”, aldus Diede.

Diede de Groot is een dame die het hart op de juiste 
plek heeft en met in tennis haar passie heeft gevonden. 
Bij Diede is er op jonge leeftijd geconstateerd dat 
haar rechterbeen niet even lang was als haar linker, haar 
bovenbeen was sterk verkort en haar heup bleek niet goed 
aangelegd. Haar drive, motivatie en bewustzijn zorgde ervoor 
dat ze haar kansen greep en zich nu de nummer 2 van de wereld bij de 
dames mag noemen. Haar nog prille tenniscarrière heeft haar veel gebracht en met 
de potentie die ze heeft zal ze nog vele jaren aan de top blijven. Maar Diede wil meer en ontwikkeld zichzelf 
ook niet allen op de tennisbaan, maar ook daarnaast. Haar empathie voor tennis en kinderen maakt haar tot 
de ideale ambassadeur, die zich met hart en ziel inzet voor de foundation. Diede verzorgt met het team van 
de Esther Vergeer Foundation de open dagen en tennisclinics, om zo haar verhaal te vertellen en andere 
kinderen te motiveren om te gaan sporten. Met haar eigen verhaal en boodschap dat je in een rolstoel ook 
toekomst hebt, versterkt zij het geloofwaardige verhaal waar de Esther Vergeer Foundation voor staat. Met 
een prachtige zilveren medaille in het dubbel op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro, winst in het 
dubbelspel op de US open 2017 en het winnen van het enkelspel op het heilige gras van Wimbledon zet 
Diede nadrukkelijk haar stempel op het rolstoeltennis. Diede is nu al een groot kampioen en met haar jonge 
leeftijd staat haar een grote toekomst tegemoet in het rolstoeltennis. 

Nieuwe ambassadeurs

MAIKEL SCHEFFERS
“Met Esther heb ik een speciale band; wij hebben veel gedeeld 
tijdens onze tenniscarrières! Met trots en plezier draag ik als 
projectmanager bij de foundation, samen met het team, een 
steentje bij aan de ‘Join the Club’- projecten en bouw ik aan 
de toekomst van de foundation.”

Maikel heeft er al een fantastische carrière opzitten en 
nog steeds reist hij op zijn vijfendertigste de hele wereld 
af. Geboren met spina bifida (open rug) koos hij zijn 
eigen pad en heeft hij uiteindelijk fantastische resultaten 
bij elkaar getennist. Hij greep zijn kansen en mag zich 
voormalig nummer 1 van de wereld noemen en behoort 
al jaren tot de beste rolstoeltennissers van Nederland. 

Deze innemende Brabander heeft op de Paralympische 
Spelen in Peking (2008) een prachtige bronzen medaille 

behaald en zijn belangrijkste internationale titels zijn de Grand 
Slams van Roland Garros (2011), Australian Open (2012) en de 

dubbelspeltitels op Roland Garros (2008), US Open (2010 + 2013), 
Australian Open (2011) en Wimbledon (2011). Daarnaast won hij ook 

nog eens de Masters, het officieuze wereldkampioenschap, viermaal: 1x in 
het enkelspel (2009) en 3x in het dubbelspel (2006, 2009 & 2010). Als goede bekende 
van Esther en zijn nauwe betrokkenheid tot de rolstoelsport, zijn we enorm blij dat 
Maikel met zijn expertise en gedrevenheid zich als projectmanager gaat inzetten voor de 
foundation. Als projectmanager gaat Maikel aan het werk met het regionaal stimuleren van 
organisatorische samenwerking van tennisverenigingen om rolstoeltennis te bevorderen. 
Daarnaast zal hij Join the club projecten opstarten en begeleiden. Met Maikel heeft 
de Esther Vergeer Foundation er een fantastische collega bij. Naast zijn tenniscarrière 
gaat Maikel met ingang van 1 november 2017, minimaal 1 dag per week, aan de slag als 
projectmanager bij de Esther Vergeer Foundation.
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- Pilot contactloos collecteren
  De Esther Vergeer Foundation heeft 

meegedaan aan een pilot van ING: 

contactloos collecteren. ING heeft in 

samenwerking met WhyDonate een 

nieuwe collectebus ontwikkeld waarmee 

contactloos betaald kan worden. 

Aangezien veel gemeenten een volle 

collecte-kalender hebben, heeft de 

Esther Vergeer Foundation kleinschalig 

gecollecteerd in Nijmegen en in Woerden. 

Het contactloos collecteren werd 

wisselend succesvol ervaren. We willen niet 

alleen de donateurs bedanken maar vooral 

ook de collectanten. Heel bijzonder vonden 

wij dat in Woerden de moeder van Esther en 

ouders en kinderen van ons Join the Club project 

in Alphen a/d Rijn zich ingezet hebben om te 

collecteren. Dank!

- Bourgondisch Nijmegen proeft 1-3 September
  Voor 2017 had de foundation het plan om een 

fondsenwervende activiteit te organiseren, zijnde 

een benefietconcert van Frank Boeijen in het 

Park Brakkestein in Nijmegen. Dit benefietconcert 

zou ondersteunt door en gekoppeld worden aan 

Bourgondisch Nijmegen Proeft. De Esther Vergeer 

Foundation kon op die manier gebruik maken van 

de hele infrastructuur die al gebouwd wordt voor 

dit evenement. Helaas bleek Frank Boeijen niet 

beschikbaar op de geplande datum. 

  Tijdens het mooie eet- en proefevenement 

Bourgondisch Nijmegen Proeft heeft de Esther 

Vergeer Foundation loten verkocht. De opbrengst 

van de loten kwam geheel ten goede van de 

Join the club projecten van de foundation. De 

prachtige prijzen zijn beschikbaar gesteld door 

o.a.: Sportcentrum Papendal, Adidas, Golfbaan het 

Rijk van Nijmegen, VriendenLoterij, ABN AMRO, 

KNLTB, TV Rapiditas, Zano en van Zuijlen Auto’s.

-  Diverse activiteiten verenigingen
  Ook dit jaar hebben een aantal tennisverenigingen 

de opbrengst van bijvoorbeeld hun 

clubkampioenschap ter beschikking gesteld 

aan de foundation. Bijvoorbeeld bij Tennisclub 

Domstad is de Esther Vergeer Foundation het 

goede doel van 2017-2018. 

 

  Wij zijn TC Domstad hiervoor enorm dankbaar. 

Wil je meer weten over wat TC Domstad voor de 

Esther Vergeer Foundation dit jaar heeft betekent 

en hoe zij dit voor elkaar hebben gekregen? Zie 

het interview met TC Domstad in dit jaarverslag.

  Wij denken dat (naar het voorbeeld van TC 

Domstad) er meer te halen valt uit onze relatie 

met tennisverenigingen. Wij zien een rol voor 

de Esther Vergeer Foundation weggelegd om 

actief verenigingen te ondersteunen, zodat zij 

vervolgens de foundation financieel kunnen 

steunen. Onze stagiaire Madelon is met deze 

opdracht aan de slag. Madelon ontwerpt een 

toolkit, met daarin tips & trics en de mogelijkheden 

om tennisverenigingen te motiveren. De 

toolkit is begin 2018 beschikbaar voor de 

tennisverenigingen.

-  Donaties/ giften 
  Wij willen iedereen bedanken, die met zijn/haar 

bijdrage de Esther Vergeer foundation ook in 

2017 heeft gesteund. De foundation stelt het 

op prijs dat al deze particulieren, verenigingen, 

bedrijven en instanties een bijdrage leveren aan 

de vooruitgang van de foundation. Voor iedere 

steun in de vorm van een financiële bijdragen en 

allerhande vormen van steun zijn we bijzonder 

dankbaar. 

FONDSENWERVING
In 2015 is de Esther Vergeer Foundation een nieuwe weg in geslagen met de start van de Join the Club 
projecten. De nadruk heeft dan ook van 2015 tot en met 2017 gelegen op het realiseren van Join the 
Club projecten en niet zozeer op fondsenwerving. Fondsenwervingsactiviteiten zijn beperkt gebleven 
tot een aantal kleinere initiatieven. Met het gebruik van fondsenwervingsactiviteiten zorgen we wel voor 
zichtbaarheid en bewustwording en de mogelijkheid dat derden ook een bijdrage 
kunnen leveren om zo meer kinderen een kans te bieden om 
structureel te kunnen gaan sporten.
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Interview 
YVETTE BREEMAN – SECRETARIS TC DOMSTAD 
(UTRECHT, ONGEVEER 1400 LEDEN, 

KNLTB VERENIGING VAN HET JAAR 2017)

Hoe zijn jullie ertoe gekomen om de 

Esther Vergeer Foundation te sponsoren? 

Laten we voorop stellen dat we het 

fantastisch vinden dat TC Domstad ons 

als goed doel voor 2017 en 2018 heeft 

gekozen. Wij hopen natuurlijk dat vele 

vereningen jullie voorbeeld gaan volgen!

Iedereen in de vereniging kan een goed 

doel aandragen, uiteindelijk beslist het 

bestuur welk doel er gekozen wordt voor 

de komende twee jaar.

De Esther Vergeer Foundation kwam 

naar voren omdat het uiteraard met 

tennis is verbonden en omdat het iedereen 

aanspreekt. Sport moet mogelijk zijn voor 

iedereen en dat maakt de Esther Vergeer 

Foundation zo’n mooi doel.

Wat spreekt jullie aan in de Foundation?

Voor TC Domstad is het erg waardevol dat de Foundation een duidelijk doel heeft. Ieder kind moet gewoon 

kunnen sporten en iedereen kan zich hier iets bij voorstellen.

Welke activiteiten organiseert TC Domstad om geld in te zamelen?

Er zijn een aantal activiteiten waarmee TC Domstad geld inzamelt. Bij het goede doelen toernooi (26 

augustus) gaat het inschrijfgeld rechtstreeks naar de Esther Vergeer Foundation. Ook bij het open toernooi 

in juli gaat het inschrijfgeld naar het goede doel. Wanneer er clinics zijn gaat de opbrengst hiervan tevens 

naar het gesponsorde doel. Verder zijn er loterijen en wordt er door de verkoop van loten ook een bedrag 

opgehaald. Er is geen ander doel waar dit geld heen gaat, alleen naar Esther Vergeer Foundation.

Wat is voor TC Domstad het belangrijkste in de samenwerking met de Foundation?

Het is fijn dat er korte lijnen zijn, rechtstreeks contact en makkelijke samenwerking. Op deze manier kunnen 

er zaken snel afgestemd worden en blijft het contact warm.  

Nogmaals dank aan TC Domstad voor hun bijdrage aan 
de doelen van de Esther Vergeer Foundation! #doemee
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Website                                                                                                                                              

De website van de Esther Vergeer Foundation, dankzij 

de inzet van App4Us, is aan het eind van het jaar 2017 

vernieuwd, met de intentie om beter te laten zien wie 

we zijn en wat we doen. Met een nieuw design is de 

gewenste informatie voor bezoekers makkelijker te vinden 

en komen ze sneller in aanraking met de activiteiten en 

evenementen die de foundation organiseert.  Wat de 

foundation gedurende het jaar allemaal heeft gerealiseerd, 

wordt nu inzichtelijk gepresenteerd op de website, met 

onder andere een nieuwspagina.

Social media                                                                                                                                           
 In 2017 heeft de foundation geïnvesteerd in 

ondersteuning/advisering op het gebied van 

communicatie. Dit heeft helaas niet tot het gewenste 

resultaat geleid. De doelstelling en verwachting was een 

boost te geven op social media. Het extern creëren en plaatsen van content blijkt onvoldoende effectief. 

De ‘tone of voice’ en korte reactietijd is ongelooflijk belangrijk en lijkt alleen te werken wanneer content ook 

daadwerkelijk door de organisatie zelf gecreëerd en geplaatst wordt. De samenwerking is dan ook na een 

paar maanden beëindigd. De social media content wordt inmiddels weer zelf gecreëerd en geplaatst maar 

levert behoorlijk wat werkdruk op. De foundation is dan ook aan het kijken of we dit op een betere, slimmere 

en efficiëntere manier kunnen inrichten.

Facebook is het social media platform waar de foundation tot nu 

toe het meest gebruik van maakt.  De volgers zijn weliswaar in het 

afgelopen jaar gegroeid van 1800 naar een stabiele 2520 volgers, 

maar de grote groei in volgers blijft achter. De groei gaat heel 

gestaag. Ook het aantal reacties blijft beperkt tot een te kleine kern 

van volgers.  Het twitteraccount van de foundation is gegroeid van 

190 naar 560 volgers. Met het relatief lage aantal volgers is het aan 

de foundation om op andere manieren zich te profileren om meer 

volgers te vergaren. Daarnaast liggen er mogelijkheden om op een 

creatievere manier de interactie aan te gaan.

Met een nieuw Instagram 

account is eind 2017 het social 

mediagebruik uitgebreid. 

Instagram moet de interactie 

met een jongere doelgroep 

vergroten en het aantal 

contacten verhogen. We zien 

dat met name de kinderen/jongeren die actief zijn in onze projecten 

reageren op onze Insta-posts. Instagram wordt ingezet om een groter 

bereik te behalen, door de gebruiker te informeren en aan te zetten 

tot medewerking. De foundation streeft ernaar om op Instagram 

mooi beeldmateriaal te gebruiken, voor een dynamischere inkijk in de 

rolstoeltenniswereld van de Esther Vergeer Foundation. 

(DIGITALE) COMMUNICATIE

Nieuwsbrief
Onze nieuwsbrief wordt één keer per kwartaal 

verstuurd naar ca 750 geïnteresseerden. Met onze 

digitale nieuwsbrief houden we onze achterban op 

de hoogte van de activiteiten en gebeurtenissen in 

het afgelopen kwartaal. 
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Heel Nederland zou moeten weten wie de Esther Vergeer Foundation is en wat we doen! 

Niet zozeer om onszelf in de spotlight te zetten, maar vooral om meer aandacht voor onze 

projecten en activiteiten te creeren. Dit jaar springen er een aantal momenten in de media uit:

Missie in de media

Diede de Groot koffietijd                                                                                                                                       
Diede kreeg de mogelijkheid om bij het tv-

programma Koffietijd met een kort interview als 

ambassadeur van de Esther Vergeer Foundation 

haar verhaal te doen over hoe belangrijk het is om 

een kans te krijgen om een sport te beoefenen als je 

een beperking hebt. Het volledig interview is in de 

volgende link te zien: 

http://www.koffietijd.nl/vl_ddov-diede-koffietijd/

Koffietijd Gert-Jan Segers                                                                                                                                           
In maart van dit jaar kwam Gert-Jan 

Segers op bezoek bij een tennistraining, 

waarbij hij kennis maakte met 

rolstoeltennis voor kids bij ons project 

in Alphen a/d Rijn. Samen met Gert-Jan 

Segers brachten we het rolstoeltennis 

onder de aandacht. De korte reportage is 

te zien in de volgende link op YouTube: 

https://www.youtube.com/
watch?v=BHPHPUdne5c

Vlog Floor & Floor                                                                                                                                            
Dit jaar zijn we begonnen om met het 

gebruik van vlogs inzichtelijk te maken hoe 

kinderen met een lichamelijke beperking 

tennissen en wat de Esther Vergeer 

Foundation voor ze kan betekenen. De 

vlogs van Floor & Floor, 2 meiden van 

ons Join the Club project in Den Bosch 

geven een inkijkje in hun leven o.a. bij een 

rolstoelvaardigheidstraining, op vakantie en 

tijdens paardrijden. We zijn beide meiden 

dankbaar voor de tijd en moeite die ze erin 

hebben gestopt. Uiteindelijk bleek dat het 

Floor & Floor het vloggen toch nog best 

lastig vonden. De vlogs zagen er fantastisch 

uit, maar met de moeite en tijd die het 

kostte, is er de keuze gemaakt om op zoek 

te gaan naar een andere creatieve manier 

om zichtbaarder te maken wat de Esther 

Vergeer Foundation voor die kinderen kan 

betekenen. De vlogs zijn te vinden op ons 

YouTube Kanaal.

Senior stagiaire 
omroep Max                                                                                                                                              
Senior stagiaire is een programma bij 

omroep Max, waarin stagiaires op leeftijd 

de uitdaging aan gaan om 6 weken stage 

te lopen bij een voor hen op dat moment 

onbekend bedrijf. De Esther Vergeer 

Foundation ontvangt ook één stagiair.  

Pieter mag zich 6 weken inzetten en 

ervaren hoe het is om mee te draaien in 

deze nog jonge foundation. De volledige 

aflevering kun je hier kijken: 

https://www.maxvandaag.nl/
programmas/tv/senior-stagiair/cora-en-
pieter/POW_03614402/
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Bijlage 1 
ROOSTER VAN AFTREDEN BESTUURSLEDEN

Berno Kleinherenbrink (voorzitter)  aftreden of herkiesbaar 2019

Erik Ruts (bestuurslid) aftreden 2019

Esther Vergeer (bestuurslid) niet van toepassing

Frans de Bruijn (penningmeester) aftreden of herkiesbaar 2020

Youssef Eddini (bestuurslid) aftreden of herkiesbaar 2020
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Bijlage 2 
BEGROTING EN TOELICHTING KOSTEN JOIN THE CLUB

BEGROTING EVF 2017

BATEN: 2017

1. Baten uit eigen fondsenwerving Vriendenloterij (benificientschap) € 100.000

Johan Cruyff Foundation € 15.000

EY (1% Fairshare) € 0

Fonds Gehandicapten Sport € 10.000

KNLTB €  10.000

Totaal € 135.000

2. Baten uit acties van derden Vriendenloterij (geoormerkte loten) €  75.000

Andere donaties/sponsoren: €  200.000

3. Overige baten (rente)

Totaal € 410.000
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LASTEN: 2017

1. Besteed aan doelstelling Communicatie € 10.000

Materialen clinics - open dagen € 20.000

Open dagen € 10.000

Verenigingen/kids (rolstoelen) € 100.000

Personele kosten € 190.000

Clinics  (andere activiteiten) € 10.000

Internationale projecten € 7.000

Evenementen € 15.000

Totaal € 362.000

2. Kosten fondsenwerving Kosten acties derden (Vriendenloterij) € 30.000

Fundraising event/activiteiten € 20.000

1 Chance € 2.500

Personele kosten € 35.000

Totaal € 87.500

3. Kosten beheer en administratie Algemene kosten (incl. loonkosten mdw) € 40.000

Kantoorkosten € 5.000

Financiën (incl. verzekeringen & control) € 3.500

Totaal € 48.500

4. Reserve € -88.000

Totaal € 410.000
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Toelichting kosten Join the Club
De Join the Club projecten van de Esther Vergeer Foundation kennen 2 ‘grote’ onkostenposten, te weten: 

aanschaf van sportrolstoelen en projectmanagement kosten. Hieronder een toelichting op deze twee 

kostenposten.

Aanschaf sportrolstoelen
De aanschaf en het vervolgens beschikbaar stellen van sportrolstoelen zijn essentieel in het succes van de 

Join the Club projecten. Zonder goede sportrolstoel is sporten bijna niet mogelijk. Bovendien vergroot een 

goede sportrolstoel het plezier in het sporten. Als ouders direct moeten beslissen (terwijl ze nog niet weten 

of hun kind langdurig gaat sporten) om of wel een zelf een sportrolstoel aan te schaffen of een sportrolstoel 

aan te vragen bij de Gemeente (indien mogelijk) is dit een belangrijke drempel om wel of niet te gaan 

deelnemen.  De sportrolstoelen blijven eigendom van de foundation en worden ter beschikking gesteld aan 

de (tennis)vereniging. Als een kind besluit om te stoppen (of zelf een sportrolstoel aan te schaffen) dan gaat 

de rolstoel terug naar de foundation.

Projectmanagement
De andere grote onkostenpost is personeel. Naast het opzetten van de projecten en onderhouden van 

intensief contact met ouders/kinderen en verenigingen is de werving van kinderen verreweg het meest 

arbeidsintensieve deel van de werkzaamheden van de foundation. Het succes van de Join the Club 

projecten valt of staat echter met de wervingacties en –werkzaamheden gedaan door de projectmanagers 

(ondersteund door stagiaires en vrijwilligers).  Wat houdt deze werving in:

Kinderen met een lichamelijke beperking zijn moeilijk ‘vindbaar’. Dit komt o.a. doordat steeds meer kinderen 

naar het regulier onderwijs gaan en niet geregistreerd staan als ‘gehandicapt’. Dit maakt dat de kinderen 

moeilijk vindbaar, identificeerbaar en dus benaderbaar zijn. Om in contact te komen met kinderen en/of 

ouders stellen wij per Join the Club locatie een uitgebreid wervingsplan op. We maken een wervingsplan 

door in het geografische gebied van de tennisvereniging we alle “vindplaatsen” waar kinderen/jongeren met 

een lichamelijke beperking mee in contact komen in kaart te brengen. 

U kunt hierbij denken aan:
Scholen (basis- en voortgezet onderwijs en mytylscholen)

Ziekenhuizen

Revalidatieklinieken

Fysiotherapie praktijken

Huisarts praktijken

Buurtsportcoaches

Uniek Sporten

Ambulante begeleiders

Interne begeleiders

Gemeente (afdeling WMO)

Al deze instanties worden persoonlijk benaderd (telefonisch en per mail). Wij streven ernaar zoveel mogelijk 

duurzame relaties met al deze instanties aan te gaan, zodat we niet eenmalig, maar frequent contact blijven 

houden (en op die manier continue kinderen aan onze projecten toe kunnen voegen). 

Wij zijn ervan overtuigd dat deze manier van werven de belangrijkste succesfactor van onze projecten is, 

omdat dit dé manier is om tot een maximaal bereik van de doelgroep te komen.
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Bijlage 3 
BEGROTING EVF 2018

LASTEN: BEGROTING 2018

Beheer en administratie:

Kosten huisvestingskosten € 3.500

Kosten kantoorkosten € 4.000

Kosten inhuur derden € 0

Kosten algemene kosten € 20.000

Autokosten € 17.000

Kosten bankkosten € 1.000

Personele kosten € 10.000

Financiën (verzekering & control)

Totaal beheer en administratie € 55.500

Besteed aan doelstelling:

Lasten projecten: Join the Club € 95.000

Lasten JtC rolstoelen € 50.000

Lasten JtC tenniskamp € 25.000

Lasten JtC projectmanagement/-medewerkers € 250.000

Internationale projecten €  0

Totaal beheer en administratie € 420.000

Kosten fondsenwerving:

Lasten fondsenwerving derden € 50.000

Lasten eigen fondsenwerving € 5.000

Personele kosten € 10.000

Lasten Kosten communicatie € 5.000

Lasten relatie event € 5.000

Totaal kosten fondsenwerving € 75.000

Totaal € 550.500
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INKOMSTEN: BEGROTING 2018

Baten uit eigen fondsenwerving:

Vriendenloterij € 100.000

Vriendenloterij projectgelden €  0

Donaties € 104.000

Baten uit acties derden € 75.000

Rente- en baten uit beleggingen €  0

Totaal € 279.000

Tekort tlv reserve € -221.500

De aanschaf vd rolstoelen is niet 
meegerekend omdat deze ten laste 
van het bestemmingsfonds gaan.



www.esthervergeerfoundation.nl


