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VOORWOORD
Esther Vergeer (founder)
2018 is een jaar geweest waarin we veel
hebben geprobeerd, onszelf hebben proberen
te vernieuwen en grenzen weer letterlijk
en figuurlijk hebben verlegd. En daar houd
ik persoonlijk heel erg van. Jezelf blijven
verbeteren, om zodoende weer wat sterker
te laten worden, en in ons geval weer meer
kinderen structureel te laten sporten.
Dat uitproberen kwam voornamelijk tot uiting in de
plekken waar we onszelf hebben laten zien. Van de
huisartsenbeurs, tot de Libelle Zomerweek en de
Margriet Winterfair. Maar ook op de billboards van
ClearChannel verschenen we gedurende de het hele
jaar op allerlei plekken.
Een nieuw project wat we hebben omarmd is het
neerzetten van een SUTU-muur. Een interactieve
speelmuur om kinderen met en zonder lichamelijk
beperking samen te laten buiten spelen. In
Rotterdam is deze muur door vele kinderen al
gebruikt. We onderzoeken of dit potentie heeft om
op meerdere plekken te plaatsen.

Onze partners met wie wij mooie samenwerking
hebben en waarbij we elkaar versterken en
aanvullen op verschillende gebieden. Allemaal met
in gedachten dat we de kinderen met een lichamelijk
handicap een dosis zelfvertrouwen willen meegeven
voor de toekomst.
Maar natuurlijk ook de vrijwilligers, de stagiaires,
de projectmanagers en de directeur die fantastisch
werk hebben gedaan. Van de broodnodige zakelijke
dingen, tot het haken met “freubeltantes” op de
Libelle Zomerweek. Niks is te gek, en aan inzet geen
gebrek.
Dank aan iedereen die zich op de een of andere
manier heeft ingezet, samen met de foundation, om
zo veel mogelijk kinderen structureel een plek te
geven om te kunnen sporten, om vrienden te maken,
en om aan zichzelf te bouwen!

Esther Vergeer

We hebben ook veel aandacht besteedt aan het
versterken van de projecten die al gestart waren,
en aan het versterken van de contacten die daarbij
essentieel zijn. Zoals het contact met de kinderen,
en hun ouders natuurlijk. Maar ook de verenigingen,
en de trainers die wekelijks met de kinderen
tennissen. Zij zijn degene die ervoor moeten
zorgen dat de kinderen enthousiast blijven,
en betrokken blijven binnen de sport.
Daarnaast wil ik toch ook van deze
gelegenheid gebruik maken om een aantal
mensen te bedanken die zich weer
tomeloos hebben ingezet dit jaar.
Onze nieuwe ambassadeur Ruben
Spaargaren (een aanstormend talent
die zijn plek op de wereldranglijst
aan het bouwen is) die zich al
meerdere malen heeft laten zien bij
onze projecten.
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VOORWOORD
Berno Kleinherenbrink (voorzitter)
Ook in 2018 is actief sporten voor kinderen
met een lichamelijke beperking nog steeds niet
vanzelfsprekend. Er is dus nog steeds volop werk
aan de winkel. De Esther Vergeer Foundation zet
zich dan ook dagelijks in om ervoor te zorgen dat
ook kinderen met een beperking de kans krijgen om
‘gewoon’ te sporten op een gewone vereniging. De
kans om te ervaren wat sport voor je kan betekenen
en hoe het je leven kan veranderen.
In 2015 gestart op 2 tennisverenigingen en eind 2018 is
de foundation actief op 23 verenigingen. Een fantastisch
resultaat waar we als bestuur trots op zijn. Deze 23
verenigingen bieden kinderen met een lichamelijke
beperking een sportieve, warme omgeving, waar ze de
kans krijgen zich zowel op sportief als op persoonlijk vlak
te ontwikkelen.
Het werk dat de Esther Vergeer Foundation ook in dit jaar
heeft voor de vele honderden kinderen met een beperking
is dan ook van onschatbare waarde. Om de projecten op
de verenigingen te realiseren ontwikkeld de foundation
allerlei activiteiten/initiatieven om kinderen en ouders te
enthousiasmeren en te motiveren.
Het creeren van awareness dat sport bijdraagt aan een
leuker en zelfstandiger leven is een belangijk onderdeel
van het werk van de foundation.
Zonder de onnavolgbare inzet van het team van de
foundation en de steun van de sponsoren zou dit niet
mogelijk zijn. We zijn dan ook dankbaar en trots op onder
andere de steun van onze partners en sponsoren en
hopen dat we ook in de komende jaren op hen mogen
rekenen, zodat we onze doelstelling (500 kinderen
structureel aan het sporten in 2026) kunnen waarmaken!

Berno Kleinherenbrink
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Ontdek de kracht van zelfvertrouwen!
Daar waar in de afgelopen jaren de
nadruk lag op het realiseren van nieuwe
projecten, lag (en ligt) de nadruk in 2018
(maar ook in de komende jaren) op het
versterken van de projecten in het land
en veel minder op het realiseren van
nieuwe projecten.

Ik kan me voorstellen dat u zich afvraagt waarom.
Als foundation vinden we het belangrijk dat kinderen
met elkaar in een groepje kunnen tennissen. Met elkaar;
dat draagt bij in de sociale ontwikkeling, het creëren
van zelfvertrouwen, maar ook gewoon heel veel plezier
met elkaar beleven. Versnippering door heel veel
nieuwe projecten te starten draagt, volgens ons, daar
ook niet aan bij.
Als foundation investeren wij veel in het realiseren van
een goede samenwerking met een tennisvereniging
en het in contact komen met ouders en kinderen.
Kinderen met een lichamelijke beperking zijn moeilijk
‘vindbaar’ en ouders zijn zich lang niet altijd bewust van
wat wekelijks sporten op een gewone vereniging voor
hun kind kan betekenen. Daarom heeft in 2018, maar
zal ook in de komende jaren, de nadruk liggen op het
versterken van de huidige projecten.
Om die 23 projecten te versterken en te zorgen dat
nog veel meer kinderen de kans krijgen om ‘gewoon’
te sporten heeft het team van de foundation in
2018 ongelooflijk veel werk verzet en activiteiten
gerealiseerd. 2018 was ook een jaar met mooie
samenwerkingen.
Een paar highlights: een inspirerende samenwerking
met de St. Maartenskliniek in Nijmegen waar we in
2018 verdeeld over het jaar 4 rolstoeltennis clinics
hebben gegeven, een mooi scholenprogramma in
samenwerking met de KNLTB in de regio Apeldoorn
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in het kader van de World Team Cup die plaatsvond in
Apeldoorn en succesvolle clinics op de Supportbeurs
in samenwerking met de Johan Cruijff Foundation. Een
ander voorbeeld van een leuke samenwerking: om in
contact te komen met ouders (moeders, tantes, oma’s)
kregen we van Libelle de kans om tijdens de Libelle
Zomerweek in Almere een stand in te richten. Verderop
in het jaarverslag leest u meer over al onze activiteiten.
Ook in 2018 mochten we weer rekenen op de steun
van onze partners, sponsoren, suppliers en donateurs.
Zonder hen zou het onmogelijk zijn om kinderen met
een lichamelijke beperking ‘gewoon’ wekelijks te laten
sporten. We zijn hen dan ook zeer dankbaar en hopen
dat we ook in de komende jaren weer op hun steun
mogen rekenen.

Marie-Louise Lemmen
directeur
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Organisatie
Bestuur
In 2018 zijn er geen wijzigingen in het
bestuur van de foundation geweest.
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.
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. Het dienstverband van Marie-Louise is
gebaseerd op 32 uur per week.
Daarnaast bestaat het team uit:

Lorraine Gerards
(senior projectmanager 28 uur in dienst van de foundation)

Lisanne van der Veen
(junior projectmanager en sinds augustus 2018 32 uur dienst
van de foundation)

Madelon Gerards
(junior projectmanager 8 uur in dienst)

Maikel Scheffers

Stagiaires
Als foundation geven wij graag de mogelijkheid
aan stagiaires om kennis te maken met de
rolstoeltenniswereld en zich te ontwikkelen op
maatschappelijk gebied.
In 2018 hebben Mitchell Cattenstart (HBO
Sportkunde Fontys) en Kiki Wendels (HBO Sportkunde
Inholland) in de periode februari tot en met juni stage
gelopen bij de foundation.
Mitchell heeft in zijn stage periode de organisatie
van het jaarlijkse tenniskamp op zich genomen. Kiki
heeft een onderzoek gedaan naar de motivatie en
drijfveren van de deelnemers aan de Join the Club
projecten, daarnaast heeft Kiki ook geholpen bij
de werving van de kinderen voor de Join the Club
projecten.
In september is Pleun van Hout (HBO Sportkunde
HAN) gestart bij de foundation. Pleun ondersteunt
gedurende haar stageperiode de projectmanagers
bij de uitvoering van de Join the Club projecten.
Vrijwilligers
Inmiddels beschikt de foundation over een kleine
groep van vaste vrijwilligers:

Henk Hulstein (vrijwilliger administratie)
Pieter Moors (vrijwilliger projecten)
Petra vd Burk (vrijwilliger)

(projectmanager ca. 8 uur p.wk. zzp’er)

Met elkaar vormen de projectmanagers en directeur
een hecht team, dat alle projecten en activiteiten
van de foundation in goede banen leidt. De huidige
(betaalde) bezetting is 2,6 fte.
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Daarnaast zetten een flink aantal vrijwilligers zich
in om te ondersteunen bij open dagen, clinics
en andere activiteiten, zoals het Tenniskamp, de
Support Beurs en de Libelle Zomerweek.
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PARTNERS
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:

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.
Clearchannel
Clearchannel heeft (digitale) abri’s, billboard en
masten door heel Nederland. Zij beschikken over
hebben ruim 20.000 objecten in 85% van de
gemeentes in Nederland. Aan de foundation
stelt Clearchannel mediategoed beschikbaar,
dat wij in kunnen zetten om onze
boodschap door heel Nederland
te verspreiden.
Voor meer informatie:
www.clearchannel.nl
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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:
www.dirkkuytfoundation.nl
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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:
www.fondsgehandicaptensport.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 worden steeds meer en vaker
gezamenlijke activiteiten gedaan. Sinds 2017
rolstoelvaardigheidstrainingen en in 2018 gezamenlijk
een sportplein verzorgd op de Supportebeurs. 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
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:
www.knltb.nl
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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:
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:
www.vriendenloterij.nl
Suppliers
Trots zijn wij op de suppliers die dankzij de inzet van
uren, materialen het mede mogelijk maken dat wij
onze projecten kunnen realiseren. Onze suppliers
zijn: App4Us, Lopital, Zevenmijls, Twin Creations,
NSGK, Quickie, Informer.
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Join the Club

Join the club geeft kinderen de kans om ‘gewoon’ te
sporten! ‘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
plaatsje 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.
Join the Club in 2018
In 2018 zijn we van 18 naar 23 projecten gegroeid
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en zijn er in al
deze projecten
ruim 100 kinderen
wekelijks aan het
rolstoeltennissen. Dit betekent dat
we op alle 23 tennisverenigingen kinderen met een
lichamelijke beperking een plaatsje 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, trainers en verenigingen, lag de
focus dit jaar vooral ook op het versterken van de
reeds bestaande projecten. Bij het versterken van
de projecten hebben we aandacht voor zowel het
versterken van de vereniging (trainers, kader) maar
vooral ook door nieuwe leden (kinderen met een
beperking) te werven.
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Dit wervingstraject blijft enorm 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 2018 hebben
we bijvoorbeeld geïnvesteerd in de samenwerking
met revalidatie klinieken. De samenwerking met
de St. Maartenskliniek in Nijmegen is hier een
mooi voorbeeld van. Bij de St. Maartenskliniek
hebben we ieder kwartaal in samenwerking met
de fysiotherapeuten en beweging agogen een
rolstoeltennis clinic georganiseerd. De clinic werd
gegeven door onze eigen trainer in samenwerking
met de trainer van de lokale tennisvereniging.
Op die manier kunnen de kinderen en de ouders
meteen kennismaken met de trainer van de
vereniging. Deze clinics hebben opgeleverd
dat er zowel een aantal nieuwe kinderen bij de
vereniging zijn gestart, maar zelfs ook een aantal
volwassenen.
Ook onze aanwezigheid en activiteiten op de
huisartsenbeurs en de supportbeurs hebben
bijgedragen aan het in contact komen met ouders
en kinderen en op die manier verwerven van
nieuwe kinderen voor de verenigingen.

Tijdens de supportbeurs is ook de basis gelegd
voor een samenwerking met een tweetal patiënten
verenigingen. Een prachtig voorbeeld van een
nieuwe samenwerking in de werving van kinderen
is de samenwerking met KPN. KPN leidt ieder
jaar een aantal mensen (met afstand tot de
arbeidsmarkt) op tot klantenservice medewerker.
In het opleidingstraject, hecht KPN er waarde aan
om deze klantenservices medewerkers niet alleen
te laten bellen met (potentiele) klanten van KPN,
maar ze ook in te zetten om kinderen te werven
voor de Esther Vergeer Foundation. Aan de hand
van bellijsten die samengesteld worden door de
foundation gaan de klantenservice medewerkers
aan de slag. Ze bellen scholen, huisartsenpraktijken,
fysiotherapiepraktijken, gemeenten etc. etc.
en proberen op die manier kinderen met een
beperking te traceren. De follow up van de
eerste telefoongesprekken wordt door de
projectmanagers van de foundation opgepakt. Een
prachtige samenwerking waar wij als foundation
heel blij mee zijn!

Ambitie Join the Club
De doelstelling om met 25 à 30 ‘Join the club’projecten een landelijke dekking te verwezenlijken
staat nog steeds centraal. Op dit moment zijn
we actief op 24 verenigingen en hebben we op
een paar ‘blinde’ vlekken na een goede landelijke
dekking. Gebieden waar we nog geen projecten
hebben zijn: Friesland, Noord-Limburg en Zeeland.
Met de verenigingen in deze gebieden zijn
gesprekken gevoerd en in principe is
er voldoende enthousiasme aan de
kant van de verenigingen. Op dit
moment wordt in kaart gebracht
of er voldoende kinderen met
een beperking zijn, zodat het
realistisch is om ook hier een
succesvol project te starten.
Het verduurzamen van de
bestaande projecten is en
blijft een van de belangrijkste
speerpunten. Noodzakelijk
omdat de energie en tijd
die de Esther Vergeer
Foundation stopt in het
werven van kinderen vereist
dat er alles aan gedaan wordt
om er voor te zorgen dat
de kinderen blijven sporten.
Boeien en binden is dan ook
een belangrijk thema om de
verenigingen (bestuurders en
trainers) mee te voeden.
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OVERIGE ACTIVITEITEN
ABN-AMRO World Wheelchair
Tournament
Ook in 2018 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. Voor de ouders heeft
de Esther Vergeer
Foundation dit jaar
een workshop:
“de kunst van
het loslaten”
georganiseerd.
Ouders werden
op speelse wijze
uitgedaagd en
gecoacht, door
een professional,
om te leren
jongleren.

Esther Vergeer Foundation SUTU muur
De gemeente Rotterdam heeft in het geheel
vernieuwde Dokhaven Park een SUTU
muur geplaatst met branding van de
Esther Vergeer Foundation. De gemeente
Rotterdam hecht heel veel waarde aan
het inclusief spelen en sporten. De sporten speelruimte is dan ook helemaal
rolstoeltoegankelijk gemaakt. De SUTU muur
is feestelijk geopend in aanwezigheid van
schoolkinderen, de wethouder en Esther zelf.

Esther Vergeer Tenniskamp 10 – 12 mei 2018
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 en Medux, zorg
hebben gedragen voor alle medische hulpmiddelen hun bijdrage wilden leveren.
Ook de inzet en betrokkenheid van de vrijwilligers en van Thuiszorgorganisatie
Zuidzorg en onze vaste partner Sportivity Service was bijzonder te noemen
en is als heel positief ervaren. Het Esther Vergeer Tenniskamp is inmiddels een
prachtig jaarlijks terugkerend event, waar de kinderen naar uitkijken.
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Huisartsen beurs

Libelle Zomerweek
Op uitnodiging van Libelle zijn we
een week lang met een prachtige
stand aanwezig geweest op de Libelle
Zomerweek. De Libelle Zomerweek
wordt bezocht door tienduizenden,
met name vrouwen. In onze stand
hebben we door vrijwilligers hand
gemaakte knuffels verkocht, waarvan
de opbrengst naar de projecten van
de foundation gaat en vooral ook heel
veel verteld over wie we zijn en wat
we doen.
De aanwezigheid op de Libelle
Zomerweek heeft zeker een
positieve bijdrage geleverd aan onze
naamsbekendheid, naast het feit dat
we hier ook nog zo’n €4.000
hebben opgehaald.

Tijdens de huisartsen beurs in de Jaarbeurs in
Utrecht hebben we huisartsen geïnformeerd
over onze projecten en ze ook kennis laten
maken met rolstoeltennis. De rolstoeltennisclinics
waren druk bezocht en werden heel enthousiast
ontvangen. Met een event als de huisartsen beurs
wordt een mooie basis voor samenwerking met
huisartsen gelegd.

Support Beurs

Samen met de Johan Cruyff Foundation is een mooi tijdelijk
court neergelegd en hebben beide foundations gezorgd voor een
aantrekkelijk sportprogramma op het court voor alle bezoekers.
Bezoekers waren zeer enthousiast over het sportprogramma. De support
beurs heeft een aantal nieuwe deelnemers aan onze projecten opgeleverd
en dat er samenwerking met een aantal patiëntenverenigingen is ontstaan.

Vriendenfonds
Dit jaar mochten we via het Vriendenfonds van onze partner de Vriendenloterij, tennistrainer Mirella in
het zonnetje zetten. Mirella is niet alleen trainer op TV Rapiditas, maar kan zeker gezien worden als de
drijvende kracht achter het rolstoeltennis op deze vereniging. Niets is Mirella te veel. Of het nu gaat om
het in elkaar zetten van een flyer over rolstoeltennis
of het organiseren van een gezamenlijk
uitje richting het AAWWTT; Mirella
pakt het op. Daarom vonden
wij dat Mirella wel eens in
het zonnetje gezet mocht
worden. Het vriendenfonds
heeft er voor gezorgd dat
Mirella, samen met haar
man, een paar dagen
op reis mocht naar de
grote hondenshow
Crufts. Honden zijn
nl de andere grote
passie van Mirella.
Mooi, dat we dankzij
het Vriendenfonds
mensen in het
zonnetje kunnen
zetten en hen op die
manier bedanken voor
alles wat ze doen.

Jaarverslag
2018
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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

Relatie bijeenkomst & Uitreiking van 1
Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst met al onze relaties
en partners, zijn de 1-tjes van 2018 uitgereikt op een
bijzondere plek, namelijk de prachtige showroom van
Louwman Exclusive. Evelyne de Bruijn (presentator
Hart van Nederland) was bereid de bijeenkomst te
presenteren en interviewde Esther, Berno en onze
nieuwe ambassadeur Ruben Spaargaren. Heel trots en
blij zijn we dat het team van ambassadeurs is uitgebreid
met Ruben, als talentvolle rolstoelprofessional. Daarnaast
werd terug- en vooruitgekeken en waardering uitgesproken
voor alle betrokkenen.

Clinics tijdens World
Team Cup
In aanloop naar de
World Team Cup is in
samenwerking met de
KNLTB een prachtig
scholenprogramma
verzorgd, zodat iedereen
in en om Apeldoorn
kennis kon maken
met rolstoeltennis.
Tijdens de World Team
Cup heeft de Esther
Vergeer Foundation
allerlei clinics verzorgd
en heeft de kick off
van het Join the Club
project in Apeldoorn
plaatsgevonden.

Dirk Kuyt Kampioenendag
De Dirk Kuyt Kampioenendag is een sportspektakel voor kinderen en
jongeren met een beperking. Tijdens deze dag kan iedereen allerlei sporten
beoefenen, van zwemmen tot voetbal en natuurlijk ook tennis. De Esther
Vergeer Foundation was aanwezig met de SUTU muur waarop volop
getennist en gevoetbald is, door alle aanwezigen!
https://www.dirkkuytfoundation.nl/kampioenendag

Sportieve Opening van het Parlementaire Jaar
Dit jaar lag de organisatie van de Sportieve
Opening van het Parlementaire Jaar in handen
van NOC*NSF. De Esther Vergeer Foundation
heeft samen met de KNLTB en een aantal andere
organisaties tijdens deze dag rolstoeltennis clinics
voor politici verzorgd. Op de sportdag heeft de
foundation rolstoeltennis en gehandicaptensport in
de spotlights gezet met als doel: verbinding tussen
politiek en samenleving.
Jaarverslag
2018
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Ambassadeurs team

Het team van ambassadeurs
bestaande uit Diede de Groot
en Maikel Scheffers is dit jaar
uitgebreid met Ruben Spaargaren.
Graag stellen we Ruben voor:
Ruben is in 2010, via de Esther Vergeer
Foundation, gestart met rolstoeltennis en is
inmiddels uitgegroeid tot één van de beste
rolstoeltennissers van Nederland!
De Esther Vergeer Foundation is blij
en trots dat het bestaande team van
ambassadeurs uitgebreid wordt met dit
jonge talent. Ruben zal, als ambassadeur, bij
verschillende activiteiten van de Foundation
aanwezig zijn. Ruben: “Ik vind het geweldig
om mijn ervaringen te mogen gaan delen
met kinderen en ze te inspireren te gaan
tennissen!”.
Esther Vergeer: “Ruben weet als geen ander
hoe belangrijk sport in je leven kan zijn.
Mooi, dat Ruben nu naast zijn carrière als
topsporter de Foundation gaat steunen met
zijn ambassadeurschap.”

Jaarverslag
2018
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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.

Knuffel actie
Het ontbrak de foundation nog aan een ‘eigen’
knuffel. Na een oproep op facebook om knuffels te
haken voor de foundation, werden we verrast door
heel veel enthousiaste reactie en vele superleuke,
handgemaakte knuffels. Al deze knuffels zijn
verkocht op event zoals de Libelle Zomer week en
de Margriet Winter fair.

Libelle Zomerweek
op de Libelle Zomerweek hebben we niet alleen
knuffels verkocht maar ook kennis gemaakt
met vele moeders, tantes en kinderen met een
beperking. De Libelle Zomerweek heeft dan ook
geresulteerd in een mooi bedrag en een aantal
nieuwe contacten. (foto: knuffels)

Boekje Kerst & Winter haaksels
Naar aanleiding van onze knuffels actie heeft
Loes Verhoeven, eigenaresse van Freubelweb,
geheel belangeloos een boekje gemaakt met
daarin haakpatronen van bekende haaksters. De
opbrengst van het boekje gaat in zijn geheel naar
de projecten van de foundation.

Jaarverslag
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Een van onze vrijwilligers heeft zich ingezet om
service clubs aan te schrijven en na te bellen.
Service clubs zijn geinformeerd over de visie/
missie en activiteiten van de foundation. Dit heeft
geresulteerd in een aantal service clubs die zich
zijn gaan inzetten voor de foundation.
Diverse activiteiten verenigingen/scholen: Ook
dit jaar hebben een aantal tennisverenigingen en
scholen zich ingezet voor de foundation. Variërend
van speciale activiteiten tot de opbrengst van
bijvoorbeeld hun clubkampioenschap die ter
beschikking is gesteld aan de foundation.

Donaties/ giften
Wij willen iedereen bedanken, die met zijn/haar
bijdrage de Esther Vergeer foundation ook in
2018 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.
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COMMUNICATIE
Het aantal volgers blijft gestaag groeien.
Facebook 2813 volgers, Instagram 753
volgers en twitter 630 volgers. We zien dat
de ouders zich het meest op Facebook
begeven en de kinderen (maar steeds
meer ook de ouders) op Instagram. Op
twitter zijn we het minst actief.

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.

Media

Website - Hacking for Charity
Een team ‘hackers’ van Deloitte heeft kosteloos
een avond lang de website van de Esther Vergeer
Foundation aan een securitytest onderworpen.
De test was gericht op het onderzoeken van
mogelijke kwetsbaarheden in de infastructuur en
de webapplicatie. Deze kwetsbaarheden kunnen
mogelijk door hackers en kwaadwillenden worden
gebruikt om toegang te krijgen tot gevoelige
gegevens of om de beschikbaarheid van services
te verstoren. Via een securitytest verkrijgt
EVF inzicht in de huidige beveiligingssituatie
van www.esthervergeerfoundation.nl en de
ondersteunende infrastructuur. Tijdens de test zijn
geen schokkende kwetsbaarheden ontdekt. De
aanbevelingen die door Deloitte zijn gedaan, zijn
opgevolgd door de foundation.

Ook dit jaar hebben we weer de nodige aandacht
in de media gekregen. Lokaal is er veel aandacht
besteed aan onze lokale projecten en landelijk
hebben we ook weer behoorlijk wat exposure
gekregen. Dankzij een fantastisch partnership met
Clearchannel Outdoor is de foundation overal in
Nederland te zien op grote billboards en abri’s.
Ook op TV waren we te zien in Koffietijd. Dit jaar
was er aandacht voor ons project in Dordrecht, bij
Tennisvereniging Dash. Online heeft Libelle TV in
het kader van vrijwilligers werk, mooie opnames
gemaakt bij TV Nieuwesloot in Alphen aan den Rijn
en de Vriendenloterij besteedde op hun kanalen
aandacht aan een mooie actie voor de trainster van
Tennisvereniging Rapiditas in Nijmegen.

Social media
De verschillende social media kanalen blijven
enorm belangrijk voor de foundation. Of het
nu gaat om communicatie met de doelgroep:
ouders, kinderen of het bereiken van nieuwe
kinderen/ouders. Maar ook communicatie
met (potentiele)donateurs; de social media
kanalen bieden tal van mogelijkheden.
Er wordt gewerkt met een social media
kalender en de content wordt zelf gecreëerd
en geplaatst. Dit is en blijft een tijdrovende
bezigheid, waarbij het gevoel is dat we op de
goede weg zijn, maar het ook nog veel meer op
kan leveren. Het zoeken naar een goede balans
maar ook slimme en efficiënte manieren om dit in
te richten, blijft een uitdaging.

Jaarverslag
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Bijlagen:
1.

Nevenfuncties directie en bestuur
Esther Vergeer Foundation 2018
2. Rooster van aftreden bestuursleden
3. Begroting met toelichting

BIJLAGE 1

Nevenfuncties bestuur en directie

Naam

Naam organisatie

Functienaam

Berno Kleinherenbrink

LeasePLan Corperation

Senior Vice President

j

Berno Kleinherenbrink

Automotive Innovation Award

Bestuurslid

n

Erik Ruts

Sponsorbrein

Eigenaar

j

Erik Ruts

Belangen Vereniging van Eigenaren van Dolce vita

Voorzitter

n

Erik Ruts

Stichting Caspar Rapak

Bestuurslid

n

Esther Vergeer

ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament

Toernooi directeur

j

Esther Vergeer

NOC*NSF

Chef de Mission

j

Esther Vergeer

ABN AMRO

Ambassadeur

j

Esther Vergeer

ABN AMRO

Talent begeleider

j

Esther Vergeer

Vriendenloterij

Ambassadeur

j

Esther Vergeer

Esther Vergeer bv

Directeur

j

Frans de Bruijn

EY Accountants LLP

Partner

j

Frans de Bruijn

Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging

Bestuurslid

n

Youssef Eddini

SRM

Examinator

j

Youssef Eddini

NIMA

Examinator

j

Youssef Eddini

Van der Hilst

Intervisiecoach

j

Youssef Eddini

Taartrovers Film Festival

Lid Raad van Toezicht

n

Marie-Louise Lemmen

Esther Vergeer Foundation

Directeur

j
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Bezoldigd j/n
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BIJLAGE 2

Rooster van aftreden bestuursleden

Jaarverslag
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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

18

BIJLAGE 3

Begroting 2018

Lasten:
Beheer en administratie:
Kosten huisvestingskosten
Kosten kantoorkosten
Kosten inhuur derden
Kosten algemene kosten
Autokosten
Kosten bankkosten
Personele kosten
Totaal beheer en administratie

€
€
€
€
€
€
€
€

3.500,00
4.000,00
0,00
20.000,00
17.000,00
1.000,00
10.000,00
55.500,00

Besteed aan doelstelling:
Lasten projecten: Join the Club
Lasten JtC rolstoelen
Lasten JtC tenniskamp
Lasten JtC projectmanagement
Totaal besteed aan doelstelling

€
€
€
€
€

95.000,00
50.000,00
25.000,00
250.000,00
420.000,00

Kosten fondsenwerving:
Lasten fondsenwerving derden
Lasten eigen fondsenwerving
Personele kosten
Lasten Kosten communicatie
kosten relatie event
Totaal kosten fondsenwerving

€
€
€
€
€
€

50.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
75.000,00

Totaal

€

550.500,00

Inkomsten:
Vriendenloterij
Vriendenloterij projectgelden
Donaties
Baten eigen fondswerving
Baten uit acties derden
Rente- en baten uit beleggingen
Totaal

€
€
€
€
€
€
€

100.000,00
0,00
104.000,00
0,00
75.000,00
0,00
279.000,00

- €

221.500,00

Tekort tlv reserve*

Jaarverslag
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Begroting 2018

*De aanschaf vd rolstoelen is niet meegerekend omdat deze ook in 2018 ten laste van de
bestemmingsreserve 'projectbijdrage VriendenLoterij' gaat.
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BIJLAGE 4

Toelichting kosten besteed aan doelstelling
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
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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) door de projectmanagers
of door het belteam van KPN. 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. Wij zijn ons er echter
ook van bewust dat dite en kostbare, tijdrovende
manier is en dus zijn wij continue op zoek naar
wegen om dit efficienter te doen. Onder andere
door bijvoorbeeld samen te werken met andere
organisaties.
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