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ALGEMEEN

“Sport en bewegen is leuk om samen te doen”. Deze 

filosofie probeert de Esther Vergeer Foundation zoveel 

mogelijk in de sportclinics en activiteiten te verwerken. 

De Esther Vergeer Foundation gelooft in de positieve 

bijdrage en sociale ontwikkeling die sport levert aan 

kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking. 

De Esther Vergeer Foundation wil de positie van 

kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking 

in de samenleving (wereldwijd) verbeteren middels de 

kracht van sport. Hier zal de Esther Vergeer Foundation 

komend jaar nieuw beleid op maken en haar activiteiten 

op af stemmen.

De Esther Vergeer Foundation zet zich 
al 10 jaar in om jongeren en kinderen 
met een lichamelijke beperking kennis 
te laten maken met sport en met de 
positieve effecten hiervan. Dit doet 
de Esther Vergeer Foundation onder 
andere door het structureel organise-
ren van sport-stimuleringsactiviteiten. 
De nadruk van de activiteiten ligt op de 
leuke kant van sport in plaats van de 
handicap en de aanpassingen die even-
tueel nodig zijn om te kunnen sporten. 

Sportclinic Mytylschool
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INLEIDING

door Esther Vergeer, 
oprichter en directeur van 

de Esther Vergeer Foundation

De Esther Vergeer Founda-

tion bestaat in 2014 al weer 

10 jaar en dat is een bijzon-

der moment, en een mijlpaal 

waar ik ontzettend trots op 

ben. Sport verbindt en inspi-

reert en dat is in het afgelo-

pen jaar zeer zeker gebleken 

tijden de mooie Olympische 

en Paralympische Spelen en 

ook door het WK voetbal. 

Toch ontkom ik er niet aan 

dat ook in deze tijd mij heel 

duidelijk word dat er nog een 

hoop gedaan moet worden 

op het gebied van sport.

Afgelopen schooljaar was een fantas-

tisch jaar voor ons. Om verschillende 

redenen zijn er hele mooie dingen om 

op terug te kijken, maar zeker ook om 

vooruit te kijken.

Dit schooljaar zijn we weer bij 29 

mytylscholen in Nederland geweest 

om daar 3 sportclinics per school te 

geven. In samenwerking met Sporti-

vity Service hebben we dit jaar weer 

enorm veel (nieuwe) kinderen in actie 

gezien, en natuurlijk met de aller-

grootste glimlach. De reacties van de 

scholen, de bewegingsonderwijzers 

en de kinderen zelf zijn erg positief. 

Een aandachtspuntje is hierbij wel, dat 

we erg graag zouden zien dat we de 

ouders van de kinderen op enigerwijze 

bij de sportclinics betrekken.

De interactie met de jongeren is ons 

veel waard. Ik heb steeds meer het 

idee dat de jongeren niet alleen maar 

van de professionals leren. Maar dat 

wij (als professionals) ook heel veel 

leren en terugkrijgen van de jonge-

ren. Ook zie ik steeds vaker dat lokale 

verenigingen zich bewust worden van 

gehandicapten sport en er iets mee 

willen doen. 

Het (school)jaarverslag 2013 - 2014 

van de Esther Vergeer Foundation laat 

een overzicht zien van alle activiteiten 

die de Esther Vergeer Foundation 

heeft georganiseerd in 2013 en 2014 

op bestuurlijk, organisatorisch en uit-

voerend niveau. Daarnaast treft u een 

aantal van de initiatieven aan die zijn 

georganiseerd voor de Esther Vergeer 

Foundation en nieuwe bedrijven zich 

aan ons hebben verbonden. Ook zal 

een financieel inzicht gegeven worden 

van het afgelopen jaar. 

Tot binnenkort,

“Door sport 
heb ik kunnen 

ontdekken 
wat ik nog 

allemaal kon”
-ESTHER VERGEER

Esther Vergeer, oprichter en directeur
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VOORWOORD

Het bestuur van de Esther Vergeer 

Foundation is zich er van bewust dat het 

omgaan met middelen in de goede doelen 

sector een zekere verplichting met zich 

meebrengt. Het bestuur ziet het als haar 

verantwoordelijkheid om, samen met de 

directie, een gezonde, transparante en 

financiële basis onder de activiteiten te 

leggen. Publiekelijk verkregen geld vereist 

publiekelijke verantwoording.

Bestuur en directie zijn er in geslaagd 

om de Esther Vergeer Foundation aan-

houdend te professionaliseren. Niet alleen personeelsmatig, maar ook wat betreft 

de te ondernemen activiteiten, de vraag vanuit de markt en de krachten die aanwezig 

zijn binnen de foundation. Het gaat de stichting primair om de kwaliteit van de 

organisatie en niet om de kwantiteit.

Verslag van het 
bestuur en directie

  Jaarverslag 2013-2014                   

Het schooljaar 2013 - 2014 kan worden beschouwd 

als een jaar waarin de Esther Vergeer Foundation 

haar beloftes wat betreft sportdeelname en enthou-

siasme op scholen heeft waargemaakt op het gebeid 

van sport en bewegen voor kinderen en jongeren 

met een lichamelijke beperking. De activiteiten van 

de stichting waren gericht op inspireren, motiveren 

en activeren, waarbij we onderscheidend en vooral 

praktisch willen zijn. Sport en bewegen heeft bewe-

zen een leidend principe te zijn in de ontwikkeling 

van lichamelijk beperkte jongeren.

Guido Klomp,
voorzitter van de 
Esther Vergeer Foundation
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DE ORGANISATIE

In het jaar 2013 - 2014 is de organisatiestruc-

tuur niet gewijzigd ten opzichte van het 

voorgaande jaar. Dat betekent dat Esther 

Vergeer nog steeds directeur is. Ilse Bran-

co Martins is Manager Operations en Marijn 

Zaal Community manager. Allemaal werken 

zij op basis van 2 dagen in de week. Het 

bestuur bestaat nog steeds uit Guido Klomp, 

voorzitter. Rene Martens, penningmeester 

en Erik Ruts is algemeen bestuurslid.

Het bestuur komt jaarlijks 2 keer bijeen. Het 

functioneren van de directie en bestuur is 

geëvalueerd en de gestelde doelen zijn be-

haald. Tijdens de vergadering is tevens de 

financiële voortgang besproken. Naast het 

toezicht op de lopende activiteiten rondom 

fondsenwerving, naamsbekendheid, werd 

ook het ambassadeursbeleid besproken. 

De directer voert de dagelijkse leiding over 

de organisatie en legt daarover verant-

woording af aan het bestuur. Concreet is de 

directeur verantwoordelijk voor de operati-

onele zaken, inclusief fondsenwerving, com-

municatie, personeelsbeleid en financiën.

Interne organisatie
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Partners

DE ORGANISATIE

De focus van de Esther Vergeer Foundation ligt op langdurige partnerships. Dat betekent dat de 

Esther Vergeer Foundation niet alleen kijkt hoe partners onze organisatie kunnen ondersteunen, 

maar ook kijkt hoe de foundation kan bijdragen aan de partner die ons steunt, zodat er een win-win 

situatie ontstaat. De Esther Vergeer Foundation heeft afgelopen jaar op de steun kunnen rekenen 

van de volgende partners:

Johan Cruyff Foundation

De Johan Cruyff Foundation biedt 

financiële ondersteuning aan de 

Esther Vergeer Foundation. Hier-

mee worden sport- en spelactivi-

teiten ontwikkelt die het welzijn 

van kinderen en jongeren met een 

beperking bevorderen. Samen met 

de Johan Cruyff Foundation brengt 

de foundation op deze manier jeugd 

in beweging met het project "van 

sportdag naar vereniging".

Door financiële steun van tal van 

sportprojecten zet de Cruyff Foun-

dation 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

Sportivity Service

Sportvity Service is een andere 

partner dan alle andere. Sportivity 

Service is namelijk verantwoordelijk 

voor de uitvoering van 29 clinics die 

ook dit jaar op Mytyl- en Tytylscho-

len door de Esther Vergeer Founda-

tion het jaar zijn geïnitieerd. 

Iedere maand is Sportvity Service 

actief geweest, door heel Nederland. 

Van hoog in Groningen tot diep in 

Limburg. Van de Achterhoek tot aan 

de Noordzeekust.

Kenmerkend blijft dat de kinderen 

enorm uitkijken naar de sportdag 

van de Esther Vergeer Foundation. 

Dit blijkt uit de positieve reacties van 

de kinderen en de bewegingson-

derwijzers. Leraren vertellen dat de 

kinderen vooraf al bezig zijn met het 

zoeken naar YOUTUBE filmpjes van 

de ambassadeurs die langskomen 

om precies te weten hoe hij of zij 

eruit ziet en wat voor sport diegene 

doet. 

Ook valt op dat er steeds meer 

kinderen actief zijn tijdens de Esther 

Vergeer Foundation sportdagen. 

Met veel enthousiasme hebben 

de kinderen aan de clinics tennis, 

atletiek, hockey en basketbal mee 

gedaan. Meer dan 1.400 kinderen 

hebben ervaren en bewezen dat zij 

veel meer kunnen dan zij eigenlijk 

van te voren dachten. Door middel 

van leuke oefeningen, aangepast 

aan het niveau, wisten zij de uitge-

stalde stationnetjes te bedwingen en 

werd op een leuke manier hier een 

competitie element aan toegevoegd.

Sportivity Service werkt met een se-

lect aantal trainers die allemaal een 

‘gevoel’ hebben met de doelgroep. 

Een veel gehoorde opmerking is dat 

de trainers van Sportivity Service 

waardering krijgen van zowel kinde-

ren als docenten van de verschillen-

de scholen. 

Opmerkingen over enthousiasme, 

benadering van de doelgroep, laag-

drempelig communiceren, grappig, 

en aardig zijn, zijn vaak geluiden die 

het Sportivity Service team krijgt te 

horen.
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DE ORGANISATIE

VriendenLoterij

Mede dankzij de steun van de Vrien-

denLoterij kan de Esther Vergeer 

Foundation haar activiteiten de ko-

mende jaren verder uitbreiden. 

De VriendenLoterij biedt financiële 

ondersteuning om de activiteiten 

uit te voeren. 

De Loterij steunt vele goede doelen 

op het gebied van gezondheid en wel-

zijn, en de Esther Vergeer Foundation 

is dan ook erg trots op het feit dat zij 

zich mag rekenen tot "vaste benefi-

cient" van de VriendenLoterij.

Bij de VriendenLoterij bestaat de 

mogelijkheid om direct voor de Esther 

Vergeer Foundation mee te spelen 

(geoormerkt meespelen). Van het 

lot gaat dan de helft naar de Esther 

Vergeer Foundation. 

EY

Achieving potential, making a difference is waar EY voor 

staat. Esther Vergeer en EY vormen al jaren een gouden 

koppel. In Sydney, Athene, Beijing en Londen veroverde 

Esther in totaal zevenmaal paralympisch goud en één 

paralympische zilveren medaille. Afgelopen jaar zette EY 

de samenwerking voort met de Esther Vergeer Founda-

tion. EY draagt bij aan 

het organiseren van de 

clinics en aan het 10 

jarig jubileum feest wat 

op 23 september 2014 

heeft 

Charity & Sport

Charity & Sport heeft jarenlang voor financiële 

steun gezorgd voor het Internationaal Para-

lympisch Comité. Verschillende projecten zijn 

mede mogelijk gemaakt, veel mensen met een 

beperking zijn hierdoor in aanraking met sport 

gekomen of hebben op het allerhoogste niveau 

kunnen presteren. Als fondsenwerver zal Charity 

& Sport de Esther Vergeer Foundation onder-

steunen, om daarmee de wens van Esther, maar 

voornamelijk die van vele kinderen, te vervullen, 

namelijk de kans om te sporten. 

Voor meer informatie: www.charityensport.nl 

Omgeving
De Esther Vergeer Foundation merkt dat er 

steeds meer organisaties, instanties en/of 

verenigingen iets willen ondernemen en op-

zetten voor de foundation. De Esther Vergeer 

Foundation ondersteunt dit natuurlijk van harte 

en daarom zet zij zich in om deze activiteiten 

zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Een 

aantal voorbeelden van organisaties die zich 

dit jaar hebben ingezet voor de Esther Vergeer 

Foundation zijn:

Just Giving
Sinds de jaren ’90 is fundraising voor goede doelen 

steeds professioneler geworden. Met het ontstaan 

van internet en nieuwe media heeft JustGiving een 

vertaalslag gemaakt van traditionele manieren van 

fundraising naar online fundraising. JustGiving werkt 

voornamelijk samen met Nederlandse goede doelen, 

en vanaf 2013 ook met Esther Vergeer Foundation. 

Op deze manier kan iedere school zijn of haar sport-

dag financieren. 

Voor meer informatie: www.justgiving.nl/nl/

charities/458-esther-vergeer-foundation
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ABN AMRO
ABN AMRO medewerkers hebben gedurende de Walking 

Fair 2.960 bij elkaar gewandeld voor de Esther Vergeer 

Foundation. In totaal hebben 2014 medewerkers van 

ABN AMRO in totaal 2237 Walking Fair rondes gelopen. 

Op vier locaties in Neder-

land hebben medewerkers 

van ABN AMRO de mo-

gelijkheid gekregen om te 

gaan "lunch wandelen” voor 

een goed doel. De Esther 

Vergeer Foundation was 

één van deze goede doelen!

Rotary Sportdag Veenendaal
Zaterdag 18 januari werd er in Sporthal West fanatiek ge-

sport tijdens de jaarlijkse Rotary sportdag, georganiseerd 

door Rotaryclub Veenendaal. Deze sportdag werd voor 

de zestiende keer georganiseerd. Ook dit jaar streden 

ruim 100 sporters om de bekers en de eer. Naast deze 

sportieve drive werd er ook  dit jaar weer vooral gesport 

voor het goede doel. 

Magazine
Samen met de Lucille Werner 

Foundation heeft de Esther 

Vergeer Foundation onder-

zocht of het haalbaar is om 

een magazine uit te brengen. 

Doelstelling was met het 

magazine te laten zien dat alle 

mensen een inspiratiebron 

kunnen zijn, ook mensen met 

een handicap. De handicap 

heeft niet de focus, wel wat je 

uit je leven haalt. 

Na onderzoek, een dummy exemplaar en financierings-

aanvraag, is echter gebleken dat het niet haalbaar is 

om een Magazine uit te brengen. 

Cruyff Courts
Een ander klein onderdeel van de activiteiten was een 

optie om een Johan Cruyff/Esther Vergeer Court te 

openen in Brazilië. Het optie staat nog steeds, zeker 

in relatie tot de Olympische Spelen in Rio, maar op dit 

moment is nog geen sprake van een concreet uitge-

werkt plan.

LEKKER FIT
De Esther Vergeer Foundation heeft onderzoek ge-

daan naar de haalbaarheid van een lesprogramma voor 

kinderen op mytylscholen; niet alleen sport en bewe-

gen, maar ook voeding en sociale vaardigheden waren 

opgenomen in het programma. Samen met ARKO 

Media hebben wij dit onderzoek gedaan, aangezien zij 

het LEKKER FIT programma al op vele reguliere basis-

scholen hebben geïmplementeerd. Na gesprekken met 

schoolbesturen en andere instanties is gebleken dat de 

Esther Vergeer Foundation niet de juiste organisatie is 

om dit gehele project te trekken.

DE ORGANISATIE

Activiteiten

“Dit jaar mogen we dankzij de 
sportdag weer 3 mooie doelen 
ondersteunen, waaronder de 
Esther Vergeer Foundation.”

-ERIK KEULEN, VOORZITTER SPORTDAG
COMMISSIE ROTARY VEENNENDAAL
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EU Commissie
Omdat de Esther Vergeer Foundation internationale am-

bities heeft, is de Esther Vergeer Foundation in gesprek 

gegaan met de Europese Commissie over de mogelijkhe-

den tot een internationale samenwerking met verschillen-

de partijen om de gehandicapten sport binnen Europa te 

stimuleren. Na afloop van deze gesprekken en gesprek-

ken met een internationale partner is besloten nog geen 

financieringsaanvraag te doen bij de EU. 

Talentenschool
Omdat de Esther Vergeer Foundation, en Esther Vergeer 

zelf haar kennis en kunde graag wil delen, is er gekeken 

naar talentondersteuning. Gezamenlijk met de foundati-

on is besloten dat Esther Vergeer hier invulling aan geeft 

vanuit haar relatie met NOC*NSF.

E.V.F TV
Media aandacht is altijd een “hot issue” bij Paralympische 

sport. Dus regelmatig verslaglegging van paralympische 

sport op top- en breedtesport niveau is erg belangrijk. 

Samen met NOC*NSF (Marc de Hond) en productie-

maatschappijen zijn plannen ontwikkeld om meer media 

aandacht voor paralympische sport te genereren. Op dit 

moment maakt NOC*NSF regelmatig een paralympisch 

sportjournaal en schrijft Dagblad de Telegraaf iedere 

week een column over de paralympische sport. De 

Esther Vergeer Foundation is blij met deze ontwikkeling 

en is er trots op dat zij een bijdrage heeft kunnen leveren 

in het ontwikkel proces. 

Public Speaking
Esther Vergeer vindt het spreken voor groepen erg leuk. 

Mede door haar internationale netwerk krijgt Esther 

regelmatig de kans om dit ook te doen. De ambitie van 

de Esther Vergeer Foundation is om minimaal 5 keer per 

jaar een presentatie in het buitenland te geven, om op 

deze manier wereldleiders, en wereldorganisaties in de 

sport te inspireren en te motiveren gehandicapten sport 

voor kinderen op te nemen in hun beleid en projecten. 

Esther Vergeer heeft afgelopen jaar gesproken in Doha, 

Berlijn, New York, Hong Kong. Daarnaast is Esther regel-

matig op verschillende podia in Nederland verschenen 

om haar visie te delen.

Sportclinics
Samen met de Esther Vergeer Foundation verzorgt 

Esther regelmatig clinics om de bekendheid met gehan-

dicaptensport en de integratie op sportclubs en scholen 

te vergroten. Nationaal maar ook internationaal. Deelna-

me aan een clinic van Esther opent de ogen van valide 

jongeren en volwassenen.  Ook gemeentes en sportorga-

nisaties gaan de toegevoegde waarde zien van gehan-

dicaptensport in de buurt of op school. Bewustwording 

van de gemeenschap is waar de Esther Vergeer Founda-

tion ook voor staat. De Esther Vergeer Foundation heeft 

clinicis kunnen realiseren in onder ander Sint-Maarten, 

Zuid Afrika, Veenendaal en Ridderkerk.

DE ORGANISATIE



Welke clinics heb je gegeven? 
Ik ben in al die jaren op bijna alle My-

tylscholen  geweest. Iedere school was 

weer een feestje, maar er waren er 

een paar die er net een beetje boven 

uit sprongen. Zo was de Mytylschool 

in Maastricht ECHT 1 groot feest en 

in Breda op Mytylschool de Schalm is 

het altijd lachen, gieren brullen.

Waarom ben je ambassadeur van 
de Esther Vergeer Foundation? 
Ik ben inmiddels alweer heel wat 

jaartjes geleden gevraagd om am-

bassadeur te worden en heb daar 

geen seconde over na moeten den-

ken. Esther en ik hebben op heel veel 

vlakken dezelfde denkwijze en als het 

om sporten gaat en het beste uit jezelf 

halen, al helemaal. Het is voor mij dan 

ook een grote eer dat ik samen met 

Esther onze gezamenlijke passie uit 

mag dragen.

Wat vond je van de clinics waarbij 
jij hebt geholpen? 
Zoals ik hier boven al heb aangege-

ven, is het iedere keer weer een feest-

je en dat meen ik ook echt. Het zijn 

pittige dagen als ambassadeur om ie-

dereen even veel aandacht te geven, 

maar het geeft ook mij zo ontzettend 

veel energie om al die blije gezichten 

te zien en aan het einde van de dag 

te beseffen dat je weer een hele hoop 

kinderen hebt kunnen inspireren met 

ons verhaal. Het is iedere keer weer 

grandioos mooi om dit te mogen 

doen.

Wat is jouw “key to succes” in je 
eigen sport carriere?  
Mijn key to succes is niet zozeer één 

speciaal iets. Het is voor mij een com-

binatie van dingen. Zo heb ik bijvoor-

beeld altijd heel veel uren gemaakt. 

In de pauzes op school was ik in de 

gymzaal te vinden en mijn boterham-

men at ik wel in de les. In mijn vakan-

ties  wist ik altijd wel een gymzaal 

te regelen bij de gemeente, waar ik 

dan zelf een sleutel van kreeg en kon 

gaan trainen. Waar anderen vakan-

tie aan het vieren waren of andere 

dingen deden, was ik aan het trainen. 

Ik ben niet extreem snel, verdedig 

niet uitermate goed, maar mijn basis 

is goed en ik kan lekker schieten. Dat 

kan alleen door heel veel te trainen en 

door heel veel uren te maken.

Wat wil je de kinderen meegeven 
tijdens de clinics? 
Wat ik altijd probeer mee te geven 

is dat ze veel meer kunnen dan ze 

zelf denken en vooral wat anderen 

denken. Want wanneer je een han-

dicap hebt, hebben anderen al heel 

snel een mening over je en dat is ook 

niet zo raar, dat is mens eigen. Denk 

maar even aan je ouders, die maken 

zich zorgen om jouw als kind, omdat 

je toch net even iets anders bent 

als alle andere “gezonde” kinderen. 

En dan wordt jij toch net even iets 

anders behandeld. Ze willen namelijk 

alleen maar het allerbeste voor je 

en daarom is sporten zo goed. Mijn 

ouders waren net zo en waren enorm 

bezorgd en wisten niet of hetgeen ik 

allemaal wilde doen nou wel zo goed 

was en of ik het wel kon. Ik heb me 

daar dan ook altijd tegen verzet en 

heb altijd gezegd dat dit goed voor 

me was en ik hier gelukkig van werd. 

Nu ik mijn boodschap over mag 

brengen namens de Esther Vergeer 

Foundation, weten mijn ouders 

inmiddels ook wel beter en zijn ze 

apetrots op het feit dat ik mijn eigen 

plan heb getrokken en ben blijven 

gaan voor hetgeen ik in geloof. En 

dat is “kan niet, bestaat niet”!

Ambassadeurs Ambassadeurs van de Esther Vergeer Foundation: 

Mustafa Korkmaz - Ronald Vink - Mark Aalders - Maikel 

Scheffers - Anna Jochemsen - Ronald Hertog

Mark Aalders, rolstoelbasketballer en ambassadeur van de Esther Vergeer Foundation

Even voorstellen:
Naam: Mark Aalders

Ambassadeur sinds: 2008

Zonder ambassadeurs kan de Esther Ver-

geer Foundation haar werk niet doen. Het 

is belangrijk om boegbeelden te hebben en 

te creëren. Ambassadeurs dienen als voor-

beeld en inspiratie voor de kinderen. Daar-

om is de Esther Vergeer Foundation heel 

trots en dankbaar dat de ambassadeurs vol 

passie mee werken aan het bereiken van de 

doelstelling van de foundation. 
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www.esthervergeer.nl


