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VOORWOORD
Esther Vergeer (founder)
Ik kan het me nog goed herinneren dat ik
in 2004, 15 jaar geleden, de Esther Vergeer
Foundation opstartte. Ik kreeg veel telefoontjes
en emails van kinderen en de ouders van deze
kinderen, met vragen over gehandicaptensport.
Waar kan ik terecht, hoe werkt dat, heb ik een
speciale rolstoel nodig, etc. Veel vragen die
ik niet allemaal kon beantwoorden. Maar door
middel van een aantal clinics per jaar kon ik
wel een bijdrage leveren aan de informatie
verschaffing en het enthousiasmeren van deze
kinderen.

Ik geloof heilig in onze missie, en ook dat daar nog
stappen in te zetten zijn. Samenwerking tussen
organisaties, maar ook de bewustwording van de
noodzaak, zie ik als een grote uitdaging in de komende
jaren. Ons doel is om 500 kinderen structureel te laten
sporten, en dus een bijdrage te leveren in al deze
500 individuen en hun gezin. Hoe mooi is het zijn
als we kinderen de kracht van zelfvertrouwen laten
ontdekken. Ontwikkelde personen die het leven vol
energie en met eigen regie tegemoet gaan. Ik denk
dat dat kan. Niet in mijn eentje. En daarom ben ik ook
super trots op de organisatie die we geworden zijn.
Met de medewerkers, de vrijwilligers, de stagiaires en
de ambassadeurs die ons dag in, dag uit versterken. En
samen met ons zich volledig inzetten om ons doel te
bereiken.

In de aflopen 15 jaar is er veel veranderd. Er zijn veel
organisaties die actief zijn in de gehandicapten sport.
En zodoende is er een wirwar ontstaan van aanbod.
De vraag naar structuur, en hulp is nog steeds
geen verleden tijd. Nog altijd is het actueel dat
er te weinig kinderen structureel bewegen.
Helemaal in het geval als er sprake van
een handicap is. Bijkomend gevolg is dat
70 % van de kinderen met een handicap
zich eenzaam voelt. Zij voelen zich geen
onderdeel van een groepje, en raken
daardoor verder verwijderd van de
samenleving. Sport is het ultieme
middel om die eenzaamheid
tegen te gaan. De kinderen
onderdeel te laten zijn van een
sportclub en op die manier te
werken aan zelfvertrouwen,
zelfredzaamheid, en ergens bij
te horen. Wie wil dat nu niet.
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Ik heb heel veel zin in de komende jaren. Genoeg werk
te doen, dus laten we snel weer aan de bak gaan!

Esther Vergeer
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VOORWOORD
Van de voorzitter
Regelmatig wordt er onderzoek gedaan naar de relatie tussen sportbeoefening
en lichamelijke en geestelijke gezondheid. Dat sport de fysieke gezondheid
verbeterd is inmiddels algemeen bekend. Het feit dat je ‘mental health’ en je
geestelijke welbevinden veel beter wordt bij beweging en actief sporten krijgt
steeds meer aandacht. Voor kinderen met een beperking is het actief sporten
nog steeds niet vanzelfsprekend. De Esther Vergeer Foundation zet zich er
dagelijks voor in om ervoor te zorgen dat ook kinderen met een beperking
de mogelijkheid krijgen om gewoon te sporten. Het werk dat de Esther
Vergeer Foundation de afgelopen jaren gedaan heeft voor de vele
honderden kinderen met een beperking is dan ook van onschatbare
waarde. Dankzij de onnavolgbare inzet van het team en de steun van
de sponsoren is dit mogelijk. Om nog meer impact te maken en nog
veel meer kinderen te bereiken heeft de Esther Vergeer Foundation
ook voor de komende jaren een solide plan gemaakt. Hiermee
verwachten wij op een structurele manier een bijdrage te kunnen
leveren aan een beter en leuker leven van nog veel meer
kinderen met een beperking. Want als ik, als voorzitter, het
plezier en de ontwikkeling zie van de kinderen die deelnemen
aan de vele initiatieven die de Esther Vergeer Foundation
mogelijk maakt dan ben ik ervan overtuigd dat alle
kinderen met een beperking deze kans moeten krijgen!

Berno Kleinherenbrink
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INLEIDING

In 2012 is
geschat dat er
tussen de 109.000 en de
129.000 kinderen met een
beperking in Nederland leven,
in de leeftijd van nul tot en met
zeventien jaar. Er wordt geschat
dat de groep kinderen met een
lichamelijke beperking ca. 19,6 procent
is van de totale groep van kinderen
met een beperking. Dus ca. 25.000
kinderen in Nederland. Kinderen met
een lichamelijke beperking hebben
minder uithoudingsvermogen,
spieruithoudingsvermogen en een
grotere kans op zwaarlijvigheid en
obesitas. Bovendien geeft bijna 70%
van deze kinderen aan eenzaam te zijn.
Sport levert een belangrijke bijdrage
aan een beter en leuker leven, zowel
fysiek als mentaal. Sport zorgt ervoor
dat je meedoet en erbij hoort:
samen met andere kinderen, deel
uit maken van de maatschappij!
Dit helpt je om zelfstandiger en
zelfredzamer te worden. Een
belangrijke basis voor de
toekomst van kinderen met
een lichamelijke
beperking.
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De Esther Vergeer Foundation is opgericht in 2004
door Esther Vergeer en heeft tot en met 2014 clinics en
sportdagen georganiseerd op Mytyl- en Tytylscholen.
Tijdens deze clinics hebben we duizenden kinderen
kennis laten maken met sport en niet te vergeten een hele
leuke dag bezorgd. Na 10 jaar constateerden wij dat de
doorstroom naar structureel sporten bij een vereniging
nauwelijks tot stand kwam. De stap om zelf, vaak alleen,
naar een vereniging te gaan, bleek te lastig en te groot.
Daarom is de Esther Vergeer Foundation in 2015 gestart
met Join the Club. Projecten die letterlijk en figuurlijk de
vereniging en de kinderen aan de hand nemen en hen bij
elkaar brengt. De Esther Vergeer Foundation neemt zowel
het lichamelijk gehandicapte kind en vereniging aan de
hand en begeleidt het hele proces. Hierbij ondersteunen
we het kind, de ouders, maar ook de verschillende
functionarissen binnen de vereniging (bestuurders,
vrijwilligers, trainers).
In de periode 2015 tot en met 2018 hebben we 23 Join
the Club projecten verdeeld over Nederland gerealiseerd,
waar meer dan honderd kinderen wekelijks aan het
sporten zijn. Hier houdt onze droom echter niet op. Er
is nog steeds veel te doen. Wij zien dat onze projecten
enorm veel impact hebben, niet alleen op het kind, maar
ook op het hele gezin. We geloven dat sport (en lid zijn
van een sportvereniging) je helpt om mee te doen, erbij te
horen!
Sporten is voor kinderen met een lichamelijke beperking
ook in 2019 nog steeds niet vanzelfsprekend en dus helpt
de Esther Vergeer Foundation deze kinderen met een
extra steuntje in de rug. En dat blijven we doen, zo lang
als het nodig is.
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Onze ambitie

Het is onze ambitie om in de komende jaren
op ca. 30 tennisverenigingen een Join
the Club project te realiseren waar in
2026, 500 kinderen met een beperking
wekelijks aan het sporten zijn.
Zodat al deze kinderen de kracht van
zelfvertrouwen kunnen ontdekken.
Met 30 verenigingen verdeeld over
het land zorgen we ervoor dat
kinderen in de buurt van waar ze
wonen, kunnen sporten. Meer
verenigingen zou zorgen
voor versnippering en wij
Esther: “Als tenniser heb ik geleerd hoe belangrijk sport is om een
geloven juist in de kracht
plek te veroveren in de maatschappij. Tennis gaf mij zelfvertrouwen
van een groep kids met
en zelfrespect. Het maakte me sterk. Dat gevoel wil ik graag
doorgeven aan anderen. Daarom wil ik ieder kind met een beperking
elkaar plezier hebben!
aan het rolstoeltennissen krijgen. Niet dat ik vind dat iedereen moet
tennissen – helemaal niet – maar het gaat er om dat zoveel mogelijk
kinderen sporten. Het is de sleutel naar zelfvertrouwen en trots.”
Meerjaren beleidsplan
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Visie & Missie
Visie

Sport versterkt je gezondheid,
zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. Door
sport sta je positiever en sterker in de
maatschappij. Sport heeft veel te bieden.
Vooral aan degenen die op achterstand
staan in de samenleving. Zoals kinderen en
jongeren met een lichamelijke beperking.
Voor hun is sport een kans om de
beperking aan te kunnen, een kans om
mee te doen, een kans om erbij te horen
en een kans op een eigen toekomst.

Missie

Faciliteren en stimuleren dat kinderen en
jongeren met een lichamelijke beperking
een kans krijgen om een 'normaal' leven
te leiden, door te sporten en ervoor te
zorgen dat ze die kans pakken. Want die
ene kans is het begin van een toekomst.
De Esther Vergeer Foundation doet dat
voor kinderen en jongeren van
over de hele wereld, maar met
de focus op Nederland.
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Kernwaarden:
Inspiratie: Esther is een belangrijke inspiratiebron voor
kinderen met een lichamelijke beperking (en ouders).
Zij is het voorbeeld van een sterke, succesvolle,
zelfstandige vrouw. Die kansen ziet en kansen creëert.
Niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen.
Transparant: Als goed doel zijn wij afhankelijk van de
gulle giften van organisaties, bedrijven en particulieren
en dus vinden wij het belangrijk om transparant te
zijn en te laten zien wat er met de donaties gebeurt.
Transparantie niet alleen over onze financiën, maar
ook over onze werkwijze en resultaten.
Impact: Impact is misschien nog wel belangrijker dan
aantallen. Positieve impact voor het kind zelf, maar
ook voor de omgeving: ouders, broertje en zusjes.
Maar ook impact voor de sportvereniging en de
omgeving (leden) van de sportvereniging.
Actief: Kansen zien, kansen creëren en deze benutten.
Pro-actief en positief.
Onderscheidend: Onze aanpak is heel persoonlijk en
warm. We kennen al onze verenigingen, hun bestuur
en trainers. We kennen ‘onze’ kinderen en hun ouders.
We hebben persoonlijk contact. Onze aanpak is
gericht op duurzaamheid en dus is boeien en binden
een belangrijk thema.
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Join the Club
Ons doel is zoveel
mogelijk lichamelijk
gehandicapte kinderen,
zo dicht mogelijk in de
buurt, wekelijks 'gewoon'
te laten sporten. Juist
omdat we ervan overtuigd
zijn dat lid zijn van een
gewone sportvereniging
een gehandicapt kind
helpt om sterker en
zelfstandiger deel
uit te maken van de
maatschappij en vooral
ook het plezier in het
leven vergroot!
Het is duidelijk dat mee kunnen doen
belangrijk is voor kinderen. Daarnaast is het
relevant dat we ons realiseren wat de impact op en
effecten van sport zijn voor bijvoorbeeld het gezin
van het kind met een beperking. Uit praktijkverhalen
blijkt dat het ‘meedoen’ en wekelijks sporten veel
positieve impact en toegevoegde waarde heeft ook
voor de andere leden van het gezin (vader, moeder,
broertjes, zusjes)
Het is onze ambitie om op ca. 30 tennisverenigingen
een Join the Club project te realiseren waar in 2026
500 kinderen met een beperking wekelijks aan het
sporten zijn. Met 30 verenigingen verdeeld over het
land zorgen we ervoor dat kinderen in de buurt van
waar ze wonen, kunnen sporten. Meer verenigingen
zou zorgen voor versnippering en wij geloven juist
in de kracht van een groep kids met elkaar plezier
hebben!

Trainers
Binnen de verenigingen zien we dat de rol van de
trainer enorm belangrijk is. De trainer is de spin
in het web, is de verbinder. Niet iedere trainer is
hier even ervaren in en beschikt over de juiste
vaardigheden en kwaliteiten. De meeste trainers
zijn immers opgeleid om kinderen (en volwassenen)
goed te leren tennissen. Wij vinden echter dat er
ook aandacht moet zijn om die andere noodzakelijke
vaardigheden verder te ontwikkelen. Daarom is de
Esther Vergeer Foundation dan ook bezig om een
training voor trainers ontwikkelen, zodat trainers
hierin geschoold en begeleid worden.

Tenniskampen
In 2017 zijn wij voor het eerst met een groep
kinderen 3 dagen lang op tenniskamp geweest.
Zonder ouders, drie dagen lang tennissen,
spelletjes en voor al heel veel lol maken. Het kamp
was zo’n groot succes dat we in 2018 wederom
met een groep die 2x zo groot was op kamp
zijn geweest. Op het tenniskamp ontstaan
vriendschappen voor het leven. In de komende
jaren zal het tenniskamp dus een vast onderdeel
van ons jaarplan zijn.
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Verenigingen
De integratie van een groep met rolstoeltennis
kids binnen een vereniging vraagt aandacht en
coördinatie. Daarom hebben we de ambitie om
per tennisvereniging een vrijwilliger benoemen
die de linking pin tussen het bestuur, de trainer
en de ouders wordt. Deze vrijwilliger ondersteunt
enerzijds de trainer, is vraagbaak voor de ouders en
brengt zaken onder de aandacht van het bestuur.
Deze vrijwilligers zijn ook de ogen en oren van de
foundation op de vereniging. De Esther Vergeer
Foundation gaat op zoek naar een geschikte
vrijwilligers (aan de hand van het functieprofiel)
en is aanspreekpunt voor deze vrijwilligers.

Jaartal

Aantal
kinderen

2022

275

2021

225

2020

175

2019

130

2018

100

Daarnaast biedt de Esther Vergeer Foundation een
begeleidings- en ondersteuningsprogramma voor
de vrijwilligers. Wij zijn ervan overtuigd dat wij op
die manier de continuïteit en de duurzaamheid van
de projecten kunnen vergroten en een (nog) betere
integratie op de vereniging kunnen realiseren.
Doelgroepen
De primaire doelgroep voor de Esther Vergeer
Foundation is kinderen en jongeren met een
lichamelijke beperking tussen de 6-21 jaar.
Secundair zijn de sportverenigingen, instellingen en
omgeving van deze kinderen/jongeren.

1.	Sport als veilige basis: op de sportvereniging lekker
met leeftijdsgenoten mee doen!
	Niet langs de kant staan, maar deel uit maken van een
actieve, ontspannende, veilige omgeving.
2.	Sport als instrument: sport als middel om te dealen met
uitdagingen in het dagelijks leven, de nadruk te leggen
op wat je nog wel kunt in plaats van wat je niet (meer)
kunt.
3.	Sport als plek om te leren: door sport leer je over jezelf
in relatie tot anderen, krijg je zelfvertrouwen en leer je
zelfredzamer te worden.
4.	Sport als leidraad in het leven: door sport vorm je je
eigen identiteit en leer je ook buiten de sport doelen
te stellen, zoals het behalen van een diploma en
uiteindelijk het vinden van een baan.

Door sport ontdek je de kracht van zelfvertrouwen!
Meerjaren beleidsplan
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Strategie
De afgelopen jaren
hebben wij fors
geïnvesteerd in het
realiseren van meer
dan 20 projecten.
We vinden de
duurzaamheid en
continuïteit van de
projecten belangrijk.
Het gaat ons erom dat
kinderen niet alleen
starten met tennis maar
ook blijven tennissen. Dit
betekent dat ‘boeien en
binden’ voor ons een belangrijk
thema is in de komende jaren.
Boeien en binden
Kinderen van nu zijn snel afgeleid en hebben te
maken met veel impulsen. Bij het boeien van de
kinderen spelen een aantal zaken een belangrijke
rol: de andere kinderen, de trainer en de omgeving
(vereniging). Wij geloven erin dat wanneer wij zowel
de trainers als de vereniging hierin ondersteunen
en blijven voeden, wij de continuïteit kunnen
waarborgen. Hieronder leest u op welke manier wij
daar in de komende jaren invulling aan willen geven.
Verenigingen zijn snel te enthousiasmeren om
rolstoeltennis te omarmen en maatschappelijk iets te
betekenen. De grootste uitdagingen zijn:
• F
 inancieel: hoe kan een vereniging ervoor zorgen
dat een jaar lang tennissen betaalbaar blijft.
	De Esther Vergeer Foundation adviseert
de vereniging hoe zij dit kunnen realiseren.
Daarnaast biedt de foundation vanuit
samenwerkingsverbanden soms ook financiële
steun.
•	
Trainers: Zoals al eerder vermeld is de trainer is
de spin in het web, is de verbinder. Om die reden
vindt de Esther Vergeer Foundation het belangrijk
om te investeren in de trainers en er voor te
zorgen dat ze over de juiste tools beschikken.
	Trainers beschikken meestal wel over de
basisopleiding (applicatie rolstoeltennis), maar
niet over de ervaring in praktijk. Naast het feit
dat rolstoeltennis ‘anders’ is en dit een aantal
andere vaardigheden vereist, zijn het meestal
kleine groepjes, met veel niveau verschillen in
de groep. Trainers hebben de behoefte aan
specifieke informatie en instructie, zowel tennistechnisch (hoe leer ik het beste rolstoeltennissen)
als vaardigheden om kinderen zelfstandiger
en zelfredzamer te maken (het realiseren van
persoonlijke ontwikkeling).
Meerjaren beleidsplan
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Tennis inhoudelijke heeft de Esther Vergeer
Foundation in de afgelopen jaren in 1
op 1 situaties train de trainer workshops
aangeboden, daar waar zinvol en wenselijk
zullen wij dit blijven doen om de clubtrainers
te blijven ontwikkelen. De KNLTB is bezig om
te investeren in de applicatie rolstoeltennis, en
wellicht is het zinvol om in samenwerking met
de KNLTB nog een aanvullend programma
te ontwikkelen (wat tevens door de KNLTB
geaccrediteerd wordt en dus voor trainers
PO punten oplevert). Dit geeft trainers de
kans te geven zich steeds verder technisch
te ontwikkelen. Ook het aanleveren van
oefenstof voor trainers, zoals bijvoorbeeld
mobiliteitsoefeningen is iets waarin de Esther
Vergeer Foundation de trainers faciliteert.
•	Borging binnen de vereniging: Vaak start
een vereniging met rolstoeltennis omdat er 1
enthousiaste bestuurder, trainer of vrijwilliger
is. Als deze persoon verdwijnt, is de kans
groot dat daarmee ook het enthousiasme
binnen de vereniging verdwijnt.
De Esther Vergeer Foundation vindt het
belangrijk dat de borging op de vereniging
goed geregeld is. Daarom start de foundation
een programma om bij elke vereniging een
vrijwilliger te werven, die verantwoordelijk
worden voor rolstoeltennis. Deze functionaris
legt zich toe op de contacten met ouders/
kinderen en trainers en is de linking pin tussen
bestuur, trainer, ouders en kinderen.
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Werving kinderen
Het is onze ambitie om behoorlijk te groeien in het aantal
kinderen en dus is het bereiken van kinderen (en ouders)
enorm belangrijk. Om onze ambitie waar te kunnen maken
en in 2026 500 kinderen wekelijks aan het sporten te kunnen
hebben zal de Esther Vergeer Foundation ook in de komende
jaren veel activiteiten, inspanningen leveren om in contact te
komen met ouders en kinderen. Het in contact komen met
ouders en kinderen is namelijk de belangrijkste uitdaging
en vergt veel tijd en inspanning. Door voor iedere locatie
wervingsplannen te maken, een goed lokaal netwerk op te
bouwen en lokale samenwerkingsverbanden aan te gaan is
de kans van slagen het grootst.
Een van de voorbeelden van een zinvolle
samenwerkingsverbanden is de samenwerking met
revalidatie-centra. Door een aantal keren per jaar
een rolstoeltennis-clinic op het revalidatiecentrum te geven komen we in contact met
kinderen voor wie sporten nog lang niet
vanzelfsprekend is. Het is dan ook een
van onze doelstellingen om met een
vijftal revalidatie-centra in het land
een structurele samenwerking aan
te gaan.
Samenwerking call center
Telefonisch contact op nemen
met alle stakeholders en
vindplaatsen van kinderen
met een beperking is een
enorm arbeidsintensief
proces. In 2018 zijn wij een
(barter) samenwerking
met KPN gestart. KPN
heeft als doel om ieder jaar
een aantal mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt
op te leiden tot
callcenter medewerkers/
klantenservice medewerker.
Deel van de opleiding is
het bellen voor de Esther
Vergeer Foundation.
De KPN’ers bellen (naar
aanleiding van een script
van de Esther Vergeer
Foundation en een door
ons gemaakt wervingsplan)
naar instanties waar zich
mogelijk kinderen met
een lichamelijke beperking
bevinden. Hierbij kun je denken
aan scholen, huisartspraktijken,
fysiotherapiepraktijken,
ziekenhuizen, revalidatie
klinieken, maar ook leveranciers
van hulpmiddelen, gemeenten,
bso’s en taxibedrijven.
Het gebruik kunnen maken van de
inzet van een callcenter (zoals dat
van KPN) helpt ons enorm in onze
slagkracht.
Meerjaren beleidsplan
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Ondersteuning door ambassadeurs

Het team van de Esther Vergeer Foundation bestaat uit een kleine kern
van vaste medewerkers. Het is voor een klein team onmogelijk om op
veel plekken tegelijkertijd te zijn. Daarom, maar ook omdat het inspirerend
werkt, beschikken we over een team van ambassadeurs. Bestaande uit een
drietal top rolstoeltennissers: Diede de Groot, Maikel Scheffers en Ruben
Spaargaren. Naast Esther worden de ambassadeurs ingezet om de Esther
Vergeer Foundation te vertegenwoordigen bij (fondsenwervende) activiteiten
en evenementen.
Ambassadeurs
Ambassadeurs vervullen een belangrijke rol in het
uitdragen van de boodschap van de Esther Vergeer
Foundation en dus het vertellen van ‘ons verhaal.’
Ambassadeurs dragen bij in het vergroten van
de naamsbekendheid en in het uitdragen van het
belang van sport voor kinderen met een beperking.
Zij zijn een inspirerend voorbeeld voor de kinderen
en ouders. De ambassadeurs vertegenwoordigen
de foundation bij (fondsenwervende) activiteiten en
evenementen.

voor een toernooi, werkt Maikel 1 dag per week op
kantoor bij de foundation.
Diede de Groot: Diede is pas 20 jaar en nummer 1
van de wereld. Diede is niet alleen talentvol maar
ook zeer ambitieus! Hoeveel gouden medailles zal
Diede in de komende jaren gaan winnen?
Ruben Spaargaren: Ruben is pas 19 jaar staat nu
nummer 16 op de wereldranglijst, maar heeft de
ambitie om de nummer 1 positie te bereiken en een
eerste stap is deel uit maken van de Paralympische
ploeg die in Tokio voor de medailles gaan strijden.

We zijn trots op het team van ambassadeurs
dat bestaat uit:
Maikel Scheffers: Maikel behoort tot de top 10 van
de beste rolstoeltennissers van de wereld. In 2008
behaalde Maikel brons op de Paralympische Spelen
van Beijing. Naast zijn actieve tenniscarrière maakt
Maikel ook deel uit van het team van de Esther
Vergeer Foundation. Wanneer hij niet op reis is
Meerjaren beleidsplan
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Speerpunten 2019-2024
Boeien
Binden
Landelijke dekking
Financiële continuïteit
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Organisatie

Youssef Eddini (bestuurslid)		

aftreden of herkiesbaar in 2020
Erik Ruts (bestuurslid)			

Algemeen
In de afgelopen beleidsperiode er hard gewerkt
aan het bouwen van een weliswaar kleine maar
solide organisatie die in staat is vol enthousiasme
en energie invulling te geven aan de ambitie van de
foundation.
Bestuur
Het bestuur van de Esther Vergeer Foundation is
onbezoldigd, houdt toezicht op de dagelijkse gang
van zaken binnen de organisatie en is op de hoogte
van de activiteiten die de foundation ontwikkelt. Het
bestuur heeft een controlerende taak en fungeert
als klankbord. Het bestuur komt tenminste drie keer
per jaar bij elkaar voor een bestuursvergadering. Het
bestuur bestaat uit vijf bestuursleden, te weten:
Berno Kleinherenbrink (voorzitter)

aftreden of herkiesbaar in 2019
Esther Vergeer (bestuurslid)		

niet van toepassing

Frans de Bruijn (penningmeester)

aftreden of herkiesbaar in 2020

aftreden in 2019

Het bestuur ziet het als haar taak om de
professionalisering van de Esther Vergeer
Foundation verder vorm te geven. Transparantie en
open communicatie zijn daarbij het uitgangspunt.
Directie
De directeur, Marie-Louise Lemmen is
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken
binnen de foundation. De directeur is in dienst van
de foundation (0,8 fte).
Team
Het team bestaat uit:
Lorraine Gerards, Lisanne van der Veen,
Madelon Gerards en Maikel Scheffers.
In 2018 zijn er naast de directeur, Lisanne en
Madelon in dienst (totaal 0,95 fte) gekomen en
wordt Maikel ingehuurd voor 1 dag per week
(0,2 fte). Per 1 januari 2019 is Lorraine, als senior
projectmanager in dienst (0,6 fte) gekomen.
Waarmee het totaal aan medewerkers op 1,75 fte
komt.
Stagiaires
De foundation streeft ernaar om altijd minimaal 1,
soms 2 stagiaires een werkervaringsplek te bieden.
Vrijwilligers
De foundation beschikt over een klein
team van vaste vrijwilligers. Deze
‘vaste’ vrijwilligers worden
ingezet op administratieve
en fondsenwervende
werkzaamheden. Doel is om
het team van vrijwilligers
in de komende jaren uit
te breiden.
Inhuur derden
Om de haalbaarheid
en kwaliteit te
waarborgen laat
de Esther Vergeer
Foundation zich, daar
waar nodig, adviseren
en ondersteunen
door organisaties en
tegen betaling door
professionals.

Meerjaren beleidsplan
2019-2022

12

Fondsenwerving

Good Governance en Fondsenwerving
In de vorige beleidsperiode lag de nadruk vooral
op het invulling geven aan de doelstelling van de
Esther Vergeer Foundation en het realiseren van
projecten. Want wie met andermans geld werkt, of
dat nu donaties van particulieren of bijdragen van
het bedrijfsleven zijn, moet integer, betrouwbaar en
transparant handelen. De Esther Vergeer Foundation
streeft ernaar dat minimaal 85% van de beschikbare
middelen direct terechtkomt bij de projecten voor
kinderen met een lichamelijke beperking waar het
om gaat. De foundation beschikt sinds begin 2018
over het CBF Keurmerk en de belastingdienst heeft
ons aangemerkt als ANBI. Dit is leidend in ons good
governance beleid.
Partners
De Esther Vergeer Foundation heeft een structurele
samenwerking met VriendenLoterij, Johan Cruyff
Foundation, KNLTB, Fonds Gehandicaptensport en
de Dirk Kuyt Foundation. Door deze giften/donaties
zijn wij in staat onze activiteiten te financieren.
Naast deze partnerships wordt de foundation
gesteund door een aantal bedrijven zoals ABN
AMRO, Qualcomm, Clearchannel Outdoor
Nederland, van Mossel Automotive en adidas.

lichamelijke beperking. Om die reden hebben wij
besloten om particuliere donaties met name via het
geoormerkt werven van de VriendenLoterij te laten
verlopen.
Sinds 2016 heeft de Esther Vergeer Foundation,
jaarlijks, in samenwerking met de Vriendenloterij een
zeer succesvolle acties gedaan.
In de komende jaren wil de foundation dit jaarlijks
blijven inzetten op het samen met de Vriendenloterij
ontwikkelen van acties om het geoormerkt werven
een boost te geven.
In de beleidsperiode 2019-2022 is fondsenwerving
een belangrijke taak. Om invulling te kunnen
geven aan de ambities van de foundation en het
voortbestaan te garanderen moet de foundation de
financiële steun van organisaties, bedrijven, fondsen,
maar ook particulieren krijgen.

Particulieren
De Esther Vergeer Foundation is een kleine
organisatie, vooral gericht op het realiseren
van projecten voor kinderen met een
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Financieel gezonde organisatie
Qua liquiditeit en solvabiliteit is de organisatie
op dit moment financieel gezond. Er zijn
voldoende liquide middelen aanwezig om
aan de korte termijn verplichtingen te kunnen
voldoen en daarnaast is de organisatie voldoende
gefinancierd met deel eigen vermogen (reserves
en fondsen). Wel bestaat dit eigen vermogen
voor een deel uit bestemmingsfondsen. Deze
staan niet ter vrije beschikking van de organisatie
en zijn opgebouwd vanuit overschotten op
toegekende donaties. Het overige deel van het
eigen vermogen staat wel ter vrije beschikking
van de organisatie. Het overige deel van de
reserve dient als ‘buffer’ voor vertraging in de
financiering doordat het tempo van de groei
daarop vooruitloopt of voor tegenvallers, dit zodat
de continuïteit geborgd is.
Transparante verantwoording en CBF Erkenning
De financiële jaarrekening wordt jaarlijks
gecontroleerd door de accountant. Daarnaast
controleert CBF, de toezichthouder voor goede
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doelen in Nederland, of we ons houden aan de
door hen gestelde normen.
We willen en moeten volledig transparant zijn
over de besteding van onze middelen. We hebben
de CBF Erkenning en voldoen daarmee aan de
normen voor:
1.	Besteding aan doelstellingen. Het percentage
van de uitgaven dat wordt besteed aan de doelstellingen ligt op 80%. Dit is in lijn met de bij
CBF aangesloten Goede Doelen.
2.	Kosten van eigen fondsenwerving. Deze
kosten mogen niet meer bedragen dan 25%
van de baten uit eigen fondsenwerving. Uit de
jaarlijkse analyse van Goede Doelen Nederland
blijkt dat dit percentage lager ligt onder de
Goede Doelen organisaties, gemiddeld 16%. Het
percentage voor de Esther Vergeer Foundation
ligt op 10%.
3.	Kosten beheer en administratie. Deze kosten
mogen niet meer bedragen dan 20%. Het
percentage voor de Esther Vergeer Foundation
ligt op 6%.
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Communicatie

Sterk merk
Voor iedere Goede Doelen organisatie is het realiseren
van een sterk merk belangrijk. Mensen en organisaties
willen graag betrokken zijn bij een organisatie met
een maatschappelijk relevant en geloofwaardig doel,
dat herkenbaar en betrouwbaar is. Daarbij heeft
onderzoek aangetoond dat in de goede doelen sector
een sterk verband bestaat tussen een sterk merk en
financieel succes.
We kiezen ervoor om het merk op een sympathieke
en positieve manier te communiceren. De focus ligt
op kinderen met een lichamelijke beperking, die zich
samen met vriendjes en vriendinnetjes ontwikkelen en
plezier hebben. In beeld laten we kinderen zien in hun
kracht, positief, vol zelfvertrouwen, plezier en emotie.
Soms alleen maar vaak samen met leeftijdsgenootjes
en trainers.
Communicatie met alle voor de Esther Vergeer
Foundation relevante doelgroepen is van groot
belang om te zorgen voor meer bekendheid en
betrokkenheid. De belangrijkste doelgroepen zijn
intermediairs incl. overkoepelende netwerken/
organisaties, ouders, sportverenigingen, ziekenhuizen,
revalidatieklinieken, bedrijfs- en maatschappelijke
partners en ambassadeurs.
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Trots

Zelfvertrouwen
Verbondenheid
Erbij horen
Rolstoeltennis
15

Sinds 2018 hebben we een samenwerking met
Clearchannel Outdoor Nederland. Dit partnership
biedt de Esther Vergeer Foundation de mogelijkheid
om massa mediaal te communiceren op een groot
aantal locaties in Nederland. De communicatie via
grote billboard en abri’s heeft enorm geholpen in
het vergroten van de naamsbekendheid van de
foundation. Doelstelling met deze communicatie is het
vergroten van de bekendheid wie we zijn en wat we
doen.
Begin 2019 is met hulp van het
gerenommeerde bureau N=5 een strategische
communicatie sessie georganiseerd. Deze
sessie heeft geresulteerd in een aanscherping
van onze communicatie en is de merkmissie
geformuleerd: ‘ontdek de kracht van zelfvertrouwen’.

N=5

BASISEMOTIE

Verbondenheid

MERKMISSIE

Ontdek de kracht van zelfvertrouwen.
Kom tennissen!

HANDELINGSPERSPECTIEF

Hoe brengen we zoveel mogelijk kinderen
met een beperking aan het tennis?
(Drempels wegnemen)

PRODUCT

Trainers
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Rolstoelen

Rolstoeltennis

Faciliteiten
voor de
clubs

Toernooien

(Topsport)
begeleiding

Support
Ouders

Etc.
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Begroting: baten, lasten

De meerjarenbegrotingen zijn
een vertaling van de doelen
en ambities, met als basis de
resultaten/ervaringen van de
afgelopen jaren. Dit betekent
dat baten zijn opgenomen
als deze zijn toegekend
en/of overeengekomen of
redelijkerwijs op basis van
ervaring wordt aangenomen dat
deze worden ontvangen.

Lasten
Bij besteding van de middelen zal scherp gestuurd
worden op het tenminste behalen van de CBF richtlijnen.
Resultaat
Het beleid is om de bestemmingsreserves en
bestemmingsfondsen niet substantieel toe te laten nemen.
In de begroting 2019 is dan ook rekening gehouden met
een tekort die ten laste van de reserves zal komen.
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MEERJAREN BEGROTING 2019-2022

2019

2020

2021

2022

LASTEN:
Beheer en administratie:				
Huisvestingskosten

€ 3.700,00

€ 4.000,00

€ 4.250,00

€ 4.500,00

Kantoorkosten

€ 3.500,00

€ 4.000,00

€ 4.500,00

€ 5.000,00

Inhuur derden				
Algemene kosten

€ 13.000,00

€ 14.000,00

€ 15.000,00

€ 16.000,00

Autokosten

€ 19.000,00

€ 20.000,00

€ 21.000,00

€ 22.000,00

Bankkosten

€ 1.000,00

€ 1.250,00

€ 1.500,00

€ 1.750,00

Personele kosten

€ 12.000,00

€ 14.000,00

€ 16.000,00

€ 18.000,00

Financien (verzekering & control)				
Totaal beheer en administratie

€ 52.200,00

€ 57.250,00

€ 62.250,00

€ 67.250,00

				

BESTEED AAN DOELSTELLING:				
Kosten projecten: Join the Club

			

Clinics (sportivity)

€ 20.000,00

€ 25.000,00

€ 30.000,00

€ 30.000,00

Samenwerkingen zoals Villa Pardoes - clincs

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 17.500,00

€ 17.500,00

Clinics op revalidatie centra

€ 13.000,00

€ 18.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

Begeleiding trainers-vrijwilligers (testen, train de trainer)

€ 10.000,00

€ 12.500,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

Rolstoelvaardigheidstrainingen KJ

€ 5.000,00

€ 7.500,00

€ 7.500,00

€ 7.500,00

Financiele bijdrage JtC verenigingen - DKF

€ 10.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

Communicatie JtC

€ 10.000,00

€ 15.000,00

€ 17.500,00

€ 20.000,00

JtC rolstoelen

€ 40.000,00

€ 30.000,00

€ 35.000,00

€ 30.000,00

JtC tenniskamp

€ 40.000,00

€ 50.000,00

€ 55.000,00

€ 60.000,00

Personele kosten

€ 180.000,00

€ 220.000,00

€ 250.000,00

€ 250.000,00

Internationale projecten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Totaal besteed aan doelstelling

€ 343.000,00

€ 408.000,00

€ 462.500,00

€ 465.000,00

				

KOSTEN FONDSENWERVING:				
Kosten fondsenwerving derden

€ 50.000,00

€ 55.000,00

€ 60.000,00

€ 65.000,00

Kosten eigen fondsenwerving

€ 5.000,00

€ 15.000,00

€ 20.000,00

€ 25.000,00

Personele kosten

€ 10.000,00

€ 15.000,00

€ 17.500,00

€ 20.000,00

Kosten communicatie

€ 5.000,00

€ 7.500,00

€ 10.000,00

€ 12.500,00

Kosten relatie event

€ 5.000,00

€ 7.500,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

Totaal kosten fondsenwerving

€ 75.000,00

€ 100.000,00

€ 117.500,00

€ 132.500,00

				
Totaal

€ 470.200,00

€ 565.250,00

€ 642.250,00

€ 664.750,00

				

INKOMSTEN:				
Baten uit eigen fondsenwerving:				
Vriendenloterij

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

Vriendenloterij projectgelden				
Inkomsten partners

€ 71.500,00

€ 150.000,00

€ 200.000,00

€ 225.000,00

Donaties

€ 46.500,00

€ 90.000,00

€ 125.000,00

€ 150.000,00

Baten uit acties derden

€ 100.000,00

€ 140.000,00

€ 150.000,00

€ 160.000,00

Rente- en baten uit beleggingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Totaal

€ 318.000,00

€ 480.000,00

€ 575.000,00

€ 635.000,00
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Assen
Emmen
Alkmaar

Amsterdam

Den Haag

Wierden

Ermelo

Alphen a/d Rijn

Schalkhaar
Apeldoorn

Nieuwegein

Spijkenisse

Velp
Nijmegen

Dordrecht

‘s-Hertogenbosch
Oosterhout
Veghel
Boxtel

Roosendaal
Veldhoven

Beek

www.esthervergeerfoundation.nl

Neede

