
Jaarverslag 
2014-2015



Jaarverslag 2014-2015                   2

Guido Klomp
Als voorzitter en medeoprichter van deze mooie foundation, ben ik ont-

zettend trots op het 10 jarig bestaan. Maar ook realiseer ik me dat we door 

moeten. We zijn een stichting die inspringt op behoefte en vooral een stich-

ting die de handen uit de mouwen steekt. Kinderen helpen om structureel te 

sporten en daardoor een mooie toekomst tegemoet te gaan, is waar we voor 

staan. En doordat er ongelofelijk veel veranderd is in de afgelopen 10 jaar in 

Nederland, is het belangrijk om af en toe eens stil te staan en na te denken wat 

de volgende stap moet zijn. Ik ben blij dat we met een kleine groep enthousi-

aste mensen iedere keer weer in staat zijn de niches van de markt op te zoeken. Het gaat 

ons niet om de kwantiteit, maar juist om de kwaliteit die we leveren. Het individu, de 

persoon, staat bij ons centraal. En met samenwerking met andere partijen hopen we 

een zo goed mogelijk hulp te bieden op het gebied van sport. En door sport als 

middel in te zetten, creëren we een mooie toekomst voor kinderen en jongeren 

met een beperking.

VOORWOORD

Esther Vergeer
Het 10-jarig bestaan van de foundation en het prach-

tige feestje wat we gevierd hebben, maakte ook dat 

het tijd was om na te denken over de toekomst van 

de foundation. Wat hebben we de afgelopen jaren 

gedaan en waar staan we nu? Wat kunnen we met 

de opgebouwde kennis en hoe kunnen we die kennis 

weer inzetten voor onze nieuwe plannen, ideeën en 

projecten. De veranderende omgeving en de vele 

organisaties die in de afgelopen 10 jaar hun steentje 

hebben bijgedragen aan gehandicapten sport is op 

zich goed nieuws. Het betekent ook dat wij onszelf 

moeten afvragen wat onze toegevoegde waarde op 

dit moment is, in deze markt. Wij zijn er van over-

tuigd dat die toegevoegde waarde die er is, maar het 

heeft wel even geduurd voordat we helder hadden 

op welke manier we die het beste kunnen inzetten. 

Uiteindelijk is de keuze gemaakt om nieuwe projecten 

te starten, genaamd Join the Club. Projecten waar-

bij wij kinderen met een lichamelijke beperking en 

verenigingen bij elkaar brengen met als doel dat de 

kinderen structureel bij de vereniging gaan sporten. 

Het hebben van een foundation is een ontzettend 

mooie “tool” om iets goeds te doen voor een bijzon-

dere doelgroep. Een doelgroep waar ik me hard voor 

wil maken, en een doelgroep waarvan ik zie dat ze 

nog veel steuntjes in hun rug kunnen gebruiken. We 

zijn vooral gericht op het individu. Wat ieder kind is 

er een en zo lang ik het gevoel heb dat we nog meer 

kinderen kunnen steunen door de inzet van sport, wil 

ik me inzetten om met de Esther Vergeer Foundation 

dat steuntje te zijn. Op naar de volgende 10 jaar!



3Jaarverslag 2014-2015                   

Interne organisatie

Directie

In het jaar 2014 - 2015 heeft Esther Vergeer beslo-

ten niet langer als directeur van de organisatie te 

willen fungeren en is er per 28 april 2015 een nieuwe 

directeur benoemd, Marie-Louise Lemmen. Esther 

Vergeer blijft nauw betrokken bij de organisatie 

als boegbeeld en bestuurder. Marie-Louise werkt 2 

dagen per week en zal per september 2015 3 dagen 

per week voor de foundation gaan werken. Ma-

rie-Louise beschikt over ruime ervaring zowel in de 

zakelijke dienstverlening als in de sportwereld, waar 

zij diverse management functies heeft bekleed o.a. 

bij NOC*NSF en de hockeybond. 

Kantoor

Ilse Branco Martins heeft na haar zwangerschaps-

verlof in 2015 afscheid genomen als Manager Opera-

tions. Marijn Zaal is gestopt als Community Manager 

en wordt op projectbasis nog ingezet als filmmaker. 

De foundation is zowel Ilse als Marijn dankbaar voor 

alles wat zij voor de foundation betekent hebben. 

Voor de uitvoering van de projecten worden op 

projectbasis Projectmanagers ingehuurd. 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit Guido Klomp, voorzitter en 

medeoprichter. Guido’s bestuurstermijn is verstre-

ken en zodra een nieuwe voorzitter geworven is, 

zal Guido zijn termijn medio 2015 beëindigen. Ook 

de bestuurstermijn van Rene Martens is, na een 

bestuursperiode van 10 jaar, verstreken en dus is 

Rene in 2015 afgetreden als penningmeester. Rene 

blijft als bestuurlid van het Fonds Gehandicapten-

sport nauw betrokken bij de gehandicaptensport 

in Nederland. De foundation is dankbaar voor zijn 

inzet in het afgelopen decennium.  Door het vertrek 

van Rene is een vacature voor een penningmeester 

ontstaan. Erik Ruts, neemt als ervaren bestuurslid 

vooralsnog zijn taken waar en Esther Vergeer is 

toegetreden tot het bestuur als algemeen bestuurs-

lid. Haar ambities en gedachtegoed zijn en blijven de 

drijvende kracht van de foundation.

Het bestuur komt jaarlijks 3 keer bijeen. Het functi-

oneren van de directie en bestuur is geëvalueerd en 

de gestelde doelen zijn behaald. Tijdens de verga-

dering is tevens de financiële voortgang besproken. 

Naast het toezicht op de lopende activiteiten rond-

om fondsenwerving, naamsbekendheid, zijn met 

name ook de toekomstige activiteiten, zoals Join the 

Club besproken. 

Marie-Louise Lemmen als directeur voert de dage-

lijkse leiding over de organisatie en legt daarover 

verantwoording af aan het bestuur. Concreet is de 

directeur verantwoordelijk voor operationele zaken, 

fondsenwerving, communicatie, personeelsbeleid en 

financiën.

DE ORGANISATIE
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Sportivity Service
Sportvity Service is een andere partner dan 

alle andere. Sportivity Service is namelijk ver-

antwoordelijk voor de uitvoering van clinics 

die ook dit jaar nog op Mytyl- en Tytylscholen 

door de Esther Vergeer Foundation zijn ge-

initieerd. In het schooljaar 2014-2015 hebben 

minder clinics dan in de voorgaande 10 jaar 

plaatsgevonden. Inmiddels zijn er namelijk 

meer organisaties die clinics op Mytyl- en 

Tytylscholen organiseren en is het 

voor de Esther Vergeer Founda-

tion tijd voor een nieuwe fase. 

Samen met Sportivity Service 

is in 2014-2015 nagedacht 

en gewerkt aan een ver-

volg op de succesvolle 

clinics. Verder op in 

dit jaarverslag leest 

u daarover meer.

PARTNERS

De focus van de Esther Vergeer Foundation ligt op langdurige partnerships. Dat bete-

kent dat de Esther Vergeer Foundation niet alleen kijkt hoe partners onze organisatie 

kunnen ondersteunen, maar ook kijkt hoe de foundation kan bijdragen aan de partners 

die ons steunen, 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 financi-

ele ondersteuning aan de Esther Vergeer 

Foundation. Hiermee worden sport- en spe-

lactiviteiten 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 sportpro-

jecten zet de Cruyff Foundation zich in om 

ieder kind met een lichamelijke of gees-

telijke handicap de mogelijkheid te geven 

samen met anderen het plezier van sport te 

beleven. Voor meer informatie:

 www.cruyff-foundation.org
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VriendenLoterij
Mede dankzij de steun van de VriendenLoterij 

kan de Esther Vergeer Foundation haar 

activiteiten de komende jaren verder 

uitbreiden. De VriendenLoterij biedt 

fi nanciële ondersteuning om de activiteiten 

uit te voeren. 

De Vriendenloterij maakt het niet alleen 

mogelijk voor deelnemers om prijzen te 

winnen, maar de VriendenLoterij steunt ook 

goede doelen. Sinds 1998 is er bijna 630 

miljoen euro uitgekeerd aan goede doelen, 

waaronder de Esther Vergeer Foundation. 

Wij zijn dan ook erg trots op het feit dat de 

Esther Vergeer Foundation zich mag rekenen 

tot “vaste benefi cient” van de VriendenLoterij. 

Door mee te spelen met de VriendenLoterij bestaat 

de mogelijkheid de Esther Vergeer Foundation te 

steunen. Door één of meerdere loten te kopen gaat de 

helft van de inleg naar de Esther Vergeer Foundation 

en bovendien maakt de deelnemer ook nog eens 

wekelijks kans op mooie prijzen. Voor meer informatie: 

www.vriendenloterij.nl/Meespelen

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 Foundation. EY 

draagt bij aan het organiseren van 

de clinics en aan het 10 jarig jubileum 

feest wat op 23 september 2014 

heeft plaatsgevonden. Voor meer 

informatie: www.ey.com/NL

Charity & Sport
Charity & Sport heeft jarenlang voor 

fi nanciële steun gezorgd voor het 

Internationaal Paralympisch 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 

ondersteunen, 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 
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2015 was tevens het jaar om terug en vooral 

ook vooruit te kijken. 10 Jaar heeft de foun-

dation succesvol clinics op Mytyl- en Ty-

tylscholen georganiseerd. Veel kinderen 

bereikt en vooral kinderen laten ken-

nismaken met sport. Inmiddels zijn er 

meer organisaties die ons voorbeeld 

gevolgd zijn en clinics of sportdagen 

voor kinderen met een lichamelijke 

beperking  op Mytyl- en Tytylscho-

len organiseren.  Tevens consta-

teerde de foundation dat het 

“rendement” van de sportclinics als 

het gaat om doorstroom naar de 

sportvereniging vrijwel nihil was.  

De Esther Vergeer Foundation 

vond het dan ook tijd om nieuwe 

projecten te ontwikkelen en op die 

manier een vervolg op de clinics te 

geven. In deze periode zijn verschil-

lende scenario’s gepasseerd. Hier 

delen we er graag een aantal met u:

2014-2015
10 jaar Esther Vergeer 

Foundation

In 2014 bestond de Esther Vergeer Foundation 

10 jaar. Een mijlpaal waar uitgebreid is 

stilgestaan. De Esther Vergeer Foundation 

heeft voor al haar relaties een bijeenkomst 

georganiseerd, waarbij een combinatie tussen 

inhoud, humor, emotie en bovenal kinderen de 

boventoon voerde. Op deze manier heeft de 

foundation laten zien waar zij al 10 jaar voor 

staat. Namelijk kansen geven aan kinderen met 

een handicap, door middel van sport. En niet 

alleen kansen geven, maar ook de kinderen laten 

inzien dat zij kansen moet pakken. Want  sport 

biedt de kans om zelf voor een fijne toekomst 

te zorgen. Tijdens het 10 jarig bestaan is ook 

het thema “One Chance” of “1 kans” gelanceerd. 

1 Kans op een toekomst, 1 kans om aan je 

zelfstandigheid en zelfredzaamheid te 

werken en 1 kans om dat via sport 

te doen!
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Dream team ABN AMRO – Internationale ambitie

Op 9 september 2014, tijdens een groot congres 

voor klanten van Private Banking en Private Wealth 

Management kondigde ABN AMRO MeesPierson 

Filantropieadvies het ‘Van idealen naar impact’-ini-

tiatief aan. Drie fantastische maatschappelijke 

initiatieven, waaronder de Esther Vergeer Founda-

tion, zijn drie maanden lang ondersteund door een 

eigen ‘Strategic Dreamteam’ van Young Bankers 

ABN AMRO bij een strategisch vraagstuk. Naast het 

inhoudelijke strategisch advies, heeft de foundati-

on als het winnende maatschappelijke initiatief een 

geldprijs van 5.000,- euro ontvangen. Het Strategic 

Dreamteam bestond uit verschillende expertises die 

de Esther Vergeer Foundation met hun kennis, net-

werk en energie hebben ondersteund. Het vraagstuk 

was: hoe kan de foundation ook activiteiten in het 

buitenland opzetten?

Dit adviestraject heeft geresulteerd in de ontwik-

keling van een internationale “awareness” proposi-

tie en ambitie. Uiteindelijk is besloten om eerst de 

positie van de foundation in Nederland te versterken 

en vorm te geven aan de nationale ambities om 

vervolgens de stap naar internationaal te zetten, al 

dan niet in samenwerking met een andere (inter-)

nationale organisatie.

Buitenspelen

Samen met Sportivity Service is hard gewerkt aan 

een pilot “Veilig buitenspelen” voor kinderen met 

een lichamelijke beperking. Idee achter Veilig bui-

tenspelen was dat kinderen met een lichamelijke 

beperking nauwelijks activiteiten hebben na 

school. Daar waar kinderen zonder beperking 

regelmatig afspreken met vriendjes, vrien-

dinnetje en klasgenoten is dit voor kinde-

ren met een beperking een uitzondering. 

Dit komt door dat kinderen met een 

beperking vaak ver weg wonen van 

school en na school vaak nog naar 

therapie moeten. In elk geval veel 

verder dan kinderen in het reguliere 

onderwijs en aangewezen zijn op vervoer. Kinderen 

met een beperking zijn ook nauwelijks lid van een 

reguliere sportvereniging en hebben dus nauwelijks 

naschoolse activiteiten. Het idee was om kinderen 

met en zonder beperking, georganiseerd, samen te 

laten spelen, op een 4-tal locaties in Nederland.  Uit-

eindelijk heeft de foundation er toch voor gekozen 

om dichter bij sport te blijven en zich middels Join 

the Club in te zetten om kinderen structureel bij een 

vereniging te laten sporten.

Join the Club

Nadat verschillende scenario’s/projecten de revue 

zijn gepasseerd. Heeft de Esther Vergeer Founda-

tion besloten dat Join the Club het project is dat 

invulling geeft aan het vervolg op de clinics. Join de 

Club is door de Esther Vergeer Foundation ont-

wikkeld om het lichamelijk gehandicapte kind en 

vereniging niet alleen bij elkaar te brengen, maar de 

foundation begeleidt het hele proces en ondersteunt 

hierbij zowel het kind (ouders) als de vereniging, om 

op die manier een zo soepel mogelijke integratie te 

realiseren. Vanwege de roots van de Esther Vergeer 

Foundation en de toegankelijkheid 

zijn we gestart met ten-

nisverenigingen. 
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In de afgelopen jaren zijn er meerdere initiatieven 

ontstaan om gehandicapte kinderen met sport in 

aanraking te laten komen, maar ook om de mogelijk-

heden voor gehandicapte kinderen in kaart te bren-

gen om te kunnen sporten (en waar).  Join the Club 

van de Esther Vergeer Foundation onderscheidt 

zich door er daadwerkelijk voor 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 ge-

ven. De Esther Vergeer Foundation neemt letterlijk 

alle drempels weg en biedt zowel de kinderen/ou-

ders als ook de vereniging aan de helpende hand. 

De Esther Vergeer Foundation maakt gebruik van 

kennis en initiatieven die er al zijn en verbindt vooral 

ook bestaande initiatieven aan elkaar. Altijd met het 

doel zoveel mogelijk lichamelijk gehandicapte kin-

deren, zo dicht mogelijk in de buurt te laten sporten. 

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 gehandi-

capt kind helpt om sterker en zelfstandiger deel uit 

te maken van de maatschappij en vooral ook het 

plezier in het leven vergroten!

Doelstelling:

In juli 2015 is het eerste project in Alphen a/d Rijn 

bij Tennisvereniging NIeuwe Sloot van start gegaan. 

Doelstelling is dat iedere project een rolstoel-les-

groep bij de desbetreffende vereniging oplevert. 

Het gaat niet om grote aantallen kinderen, maar 

procentueel betekent het een enorme stijging van 

"dicht bij huis" en "geïntegreerd" sporten voor 

lichamelijk gehandicapte kinderen. In Alphen a/d 

Rijn hebben 6 kinderen deelgenomen aan de clinic 

op de open dag. Alle zes kinderen zijn na afloop 

lid geworden van de tennisvereniging. Een 

prachtige 100% score waar we trots op zijn. 

Op de open dag eind september in Nijmegen waren 

5 kinderen aanwezig, waarvan er 5 direct lid zijn 

geworden en 1 meisje te ver weg woont. Inmiddels 

hebben zich nog 2 kinderen bij de foundation ge-

meld die ook in Nijmegen gaan starten. Samen met 

de ouders van dit meisje wordt nu gekeken naar een 

vereniging dicht in de buurt van haar woonplaats. In 

de weken na de open dag in Nijmegen hebben zich 

nog 2 kinderen bij de foundation gemeld die ook in 

Nijmegen zijn gestart. Al met al dus een prachtige 

resultaat!

Paralympische Talentweek

Voor ABN AMRO, tijdens de Paralympische Talent-

week op het Ronald Mc Donald Centre in Amster-

dam, heeft de Esther Vergeer Foundation op 6 mei 

een sportdag voor kinderen met een lichamelijke 

beperking georganiseerd. Een mooie, drukbezochte 

middag met veel enthousiaste kinderen die hebben 

kunnen kennismaken met rolstoelbasketbal, -hoc-

key, -tennis en atletiek. De Paralympische talenten 

hebben die middag volop meegedaan en de kinde-

ren begeleid. 
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Esther Vergeer Golfdag

Door onze partner Charity & Sport is half april 2015 een prachtige golfdag op Golfbaan Delfland georgani-

seerd. Naast een 9-holes wedstrijd konden deelnemers loten kopen voor de foundation. Alle deelnemers 

hebben genoten en niet onbelangrijk er is € 10.500,-- opgehaald voor de foundation.

Veiling Haringvaatje Bilderberg

De eerste haring liet door het koude weer in het voorjaar van 2015 langer op zich wachten, maar toch werd 

op 9 juni bij Bilderberg Parkhotel Rotterdam tijdens Zomer in het Park 2015 een vaatje geveild waarvan de 

opbrengst naar de Esther Vergeer Foundation is gegaan. In totaal heeft het vaatje € 4.500,-- opgebracht.

Donaties/giften

Ook dit jaar heeft de Esther Vergeer Foundation weer talloze donaties en giften mogen ontvangen. De foun-

dation is al deze particulieren, verenigingen, bedrijven en instanties ongelooflijk dankbaar voor hun bijdra-

gen. Iedere euro die de foundation ontvangt wordt goed besteed aan de projecten die wij doen om kinderen 

en jongeren met een beperking één kans op een toekomst te geven door te gaan sporten!

FONDSEN WERVENDE ACTIVITEITEN



www.esthervergeerfoundation.nl


