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VOORWOORD

In het afgelopen jaar heb ik maar weer eens 

bevestigd gezien wat een ongelooflijke grote 

bijdrage sport levert voor het zelfvertrouwen van 

een kind. Waar ik met eigen ogen heb gezien dat 

sommige kinderen huilend voor de eerste keer 

het tennisveld op kwamen. Niet wetend waartoe 

ze instaat waren en of ze überhaupt mee konden 

doen. Tot dat ik ze na een half jaar weer bezocht 

en ik ineens een heel ander kind voor me zag. 

En ja, zelfs een beetje brutaal en uitdagend naar 

zichzelf en anderen. Dat is de belangrijkste reden 

waarom we doen wat we doen. En trouwens, niet 

alleen het zelfvertrouwen van het kind zelf krijgt 

een boost. Want ook de ouders, de broertjes, de 

zusje en de vriendjes en vriendinnetjes op school 

profiteren ervan.

In 2016 zijn we projecten gestart op maar 

liefst 8 tennisverenigingen in het land, en zijn 

er inmiddels zo’n 50 kinderen volop aan het 

rolstoeltennissen.

We hebben 

mogen genieten 

van aandacht in de 

media, en van een 

hele mooie award van 

Paul van Vliet en Unicef 

en de Efteling. Maar ook 

wijzelf hebben onze eerste “1” 

uitgereikt aan mensen die iets hebben 

bijgedragen aan de doelstellingen van de Esther 

Vergeer Foundation. Want we beseffen ons dat 

we het niet alleen doen en niet alleen kunnen. 

We zijn dan ook dankbaar voor die steun en de 

grote betrokkenheid van steeds meer mensen en 

organisaties.

Alle kinderen met een (lichamelijke) handicap 

kansen bieden om te sporten, om zo ook kansen 

te krijgen zichzelf als een sterk persoon te 

ontwikkelen. Dat is wat we hebben gedaan in 

2016, en dat is wat we gaan doen in de komende 

jaren. Trots en dank is op zijn plaats voor allen die 

daar aan hebben bijgedragen.

Esther Vergeer
In de 12 jaar dat de Esther Vergeer Foundation bestaat 

zijn we er in geslaagd een sportief leven met een handicap 

in de spotlights te brengen. Want ja dat kan. En zeker voor 

kinderen met een (lichamelijke) handicap is het belangrijk om 

te sporten, om te bewegen, en zich op die manier te ontwikkelen. 

Berno Kleinherenbrink
Op 1 mei 2016 ben ik gestart als voorzitter van de Esther 

Vergeer Foundation. De Esther Vergeer Foundation levert 

een hele bijzondere bijdrage aan de maatschappij. Met 

Esther Vergeer als inspirerend voorbeeld worden kinderen 

met een lichamelijke beperking in staat gesteld op een leuke 

manier te sporten. Met veel plezier zet ook ik me de komende 

jaren in voor verdere uitbouw. 

De Esther Vergeer Foundation heeft in 2016 een fantastisch 

jaar afgesloten. Wederom hebben heel veel kinderen actief 

deelgenomen aan de vele activiteiten. Daarnaast is ook de 

financiële basis van de Esther Vergeer Foundation verder 

verbeterd, zodat ook de lange termijn toekomst gegarandeerd 

is. Samen met Marie-Louise Lemmen als directeur heeft het 

bestuur een toekomstvisie vastgesteld. Deze toekomstvisie 

wordt in 2017 verder uitgewerkt en gepresenteerd. 

Bijzondere dank is de Esther Vergeer Foundation, ook 

dit jaar weer, verschuldigd aan haar trouwe partners en 

sponsors die het belang van het werk van de foundation 

inzien en ondersteunen. En uiteraard is het werk en de 

inspiratie van Esther Vergeer de factor die iedereen 

verbindt en uitermate veel energie 

geeft.
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Esther Vergeer Foundation 2.0

Voor u ligt het jaarverslag over een periode van 1,5 

jaar, te weten juli 2015 tot en met december 2016. 

Dit heeft alles te maken met de Esther Vergeer 

Foundation 2.0. Na het 10-jarig bestaan van de 

foundation werd het tijd voor een nieuw koers. In 

de periode van het jaarverslag heeft de nieuwe 

koers vorm en inhoud gekregen. Enerzijds zijn we 

teruggegaan naar onze missie: kinderen met een 

beperking structureel laten sporten en anderzijds 

hebben we projecten (Join the Club) ontwikkeld die 

daar bij aansluiten en enorm lijken aan te slaan.

Verderop in dit jaar verslag zult u meer lezen 

over de Join the Club projecten die de foundation 

inmiddels op 8 plaatsen in Nederland is gestart. We 

zijn trots op wat we met deze kleine organisatie 

bereikt hebben, maar vooral heel blij worden we van 

de impact die onze projecten hebben op kinderen, 

ouders en verenigingen.

Met veel energie gaan we dan ook door op de 

ingeslagen weg en hebben we volop ambities om 

naast het uitbreiden van de Join the Club locaties 

meer activiteiten in het verlengde hiervan te 

ontplooien.

Graag willen we alle onze partners, sponsoren, 

suppliers en donateurs bedanken voor de steun die 

wij ook dit jaar weer mogen hebben ontvangen. 

Mede dankzij deze bedrijven/organisaties, maar 

zeker ook alle particulieren wordt het mogelijk 

gemaakt dat wij deze prachtige projecten kunnen 

uitvoeren en daarmee invulling geven aan de 

doelstelling van de foundation: kinderen met een 

lichamelijke beperking, door sport, fysiek en mentaal 

sterker maken.

Marie-Louise Lemmen

Directeur

INLEIDING
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DE ORGANISATIE

Interne organisatie

Directie en medewerkers

Marie-Louise Lemmen is verbonden aan de foundation 

als directeur. Marie-Louise is op basis van een 

overeenkomst van opdracht, die eindigt op 29 april 

2017, werkzaam voor de foundation. De overeenkomst 

voor de directeur is op basis van 24 uur per week. Per 1 

januari 2017 treedt Marie-Louise Lemmen in dienst van 

de foundation. 

Daarnaast is er een overeenkomst van opdracht 

met Sportyv, die 31 december 2017 eindigt en een 

overeenkomst van opdracht met Gerards Training & 

Advies, die ook eindigt op 31 december 2017 voor de 

uitvoering van de Join the Club projecten. Ook deze 

beide overeenkomsten zijn gebaseerd op 24 uur per 

week. Projectmanagers Yvon Roelofs en Karin Kenter 

zijn verbonden aan Sportyv en Lorraine Gerards werkt 

als zelfstandige. Alle projectmanagers beschikken over 

een ruime ervaring. Met elkaar vormen zij een team die 

alle projecten en andere activiteiten van de foundation 

realiseren. 

Het kantoor van de foundation is gevestigd in het 

NOC*NSF gebouw op Papendal, Arnhem.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit Berno Kleinherenbrink, 

voorzitter, Erik Ruts en Esther Vergeer, beide 

bestuurslid. Berno Kleinherenbrink is per 1 mei 2016 

Guido Klomp als voorzitter opgevolgd. Naast Berno is 

Erik Ruts, bestuurslid en waarnemend penningmeester. 

Met het invullen van de vacature van penningmeester is 

gewacht tot de voorzitter benoemd en ingewerkt was. 

De vacature is per 1 maart 2017 ingevuld met

Frans de Bruijn. Derde bestuurslid is Esther Vergeer.  

Haar ambities en gedachtegoed zijn en blijven de 

drijvende kracht van de foundation.

Het bestuur komt jaarlijks minimaal 3 keer bijeen. 

In dit (verlengde) boekjaar hebben in totaal 6 

bestuursvergaderingen plaatsgevonden. Het 

functioneren van de directie en bestuur is geëvalueerd 

en de gestelde doelen zijn behaald. Tijdens de 

vergadering is tevens de fi nanciële voortgang 

besproken. Naast het toezicht op de lopende 

activiteiten rondom fondsenwerving, naamsbekendheid, 

zijn met name ook de activiteiten, zoals de Join the 

Club projecten besproken. 

Marie-Louise Lemmen als directeur voert de 

dagelijkse leiding over de organisatie en legt daarover 

verantwoording af aan het bestuur. Concreet is de 

directeur verantwoordelijk voor operationele zaken, 

fondsenwerving, communicatie, personeelsbeleid en 

fi nanciën.



VriendenLoterij
Mede dankzij de steun van de 

VriendenLoterij kan de Esther Vergeer 

Foundation haar activiteiten de komende jaren 

verder uitbreiden. De VriendenLoterij biedt 

financiële ondersteuning om de activiteiten uit 

te voeren, maar is ook een belangrijke partner op 

het gebied van communicatie. Ook in het boekjaar 

2015-2016 hebben de projecten van de Esther 

Vergeer Foundation weer volop aandacht gekregen 

in de TV programma’s, zoals Koffietijd, die gesteund 

worden door de Vriendenloterij.

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 beneficient” 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.
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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 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:

PARTNERS

Johan Cruyff Foundation
De Johan Cruyff Foundation biedt niet 

alleen financiële ondersteuning aan de 

Esther Vergeer Foundation, maar biedt 

ook de foundation de mogelijkheid om 

deel te nemen aan de Johan Cruyff Open 

Dag in het Olympisch Stadion. Daarnaast 

biedt vanaf 2017 de Johan Cruyff 

Foundation rolstoelvaardigheidstrainingen 

aan voor de verenigingen die deelnemen 

aan Join the Club. 

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 

EY
Achieving potential, making a difference is waar EY voor 

staat. Esther Vergeer en EY vormen al jaren een gouden 

koppel. EY is vanaf de start van de foundation een loyale 

partner van de Esther Vergeer Foundation. Naast financie-

le steun heeft EY de foundation gesteund met financieel 

advies. EY heeft in 2016 bijgedragen aan het organiseren 

van de clinics tijdens de Olympic Experience in Den Haag 

en het geven van thema-trainingen op de verenigingen. 

Helaas heeft EY eind december 2016 besloten zich terug 

te trekken uit de sportwereld en daarmee ook aangeven te 

stoppen als partner van de Esther Vergeer Foundation. Wij 

willen EY nogmaals danken voor alle jaren steun en advies. 
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Qualcomm
In 2016 hebben wij een nieuwe partner 

mogen verwelkomen: 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.

Sportivity Service
Sportvity Service is een andere partner dan alle andere. 

Sportivity Service was meer dan 10 jaar lang verantwoordelijk 

voor de uitvoering van clinics die op Mytyl- en Tytylscholen 

door de Esther Vergeer Foundation zijn geïnitieerd. Ook in de 

Join the Club projecten is Sportivity Service nog steeds een 

belangrijke partner. De projecten gaan altijd van start met 

een open dag op de vereniging waar een tennisclinic wordt 

gegeven. Sportivity Service geeft invulling aan de uitvoering 

van de Joint he Club clinic. Verder op in dit jaarverslag leest u 

daarover meer.

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 fi nancieren van sportevenementen, het 

beschikbaar stellen van subsidies aan sportorganisaties 

zonder winstoogmerk, het werven van (fi nanciële) 

middelen en het geven van voorlichting. Mede door de 

fi nanciële steun van het Fonds Gehandicaptensport is 

de Esther Vergeer Foundation in staat om haar 

Join the Club projecten te realiseren.

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 hebben werken 

we intensief samen om meer 

kinderen met een beperking te 

laten rolstoeltennissen. 
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2015-2016 PROJECTEN EN ACTIVITEITEN

Join the Club

Nadat verschillende scenario’s/projecten de 

revue zijn gepasseerd. Heeft de Esther Vergeer 

Foundation 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 

ontwikkeld om het lichamelijk gehandicapte kind 

en vereniging niet alleen bij elkaar te brengen, 

maar de foundation begeleidt het hele proces, stelt 

sportrolstoelen beschikbaar 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 tennisverenigingen. 

In de afgelopen jaren zijn er meerdere initiatieven 

ontstaan om gehandicapte kinderen met sport 

in aanraking te laten komen, maar ook om de 

mogelijkheden voor gehandicapte kinderen in 

kaart te brengen om te kunnen sporten (en waar).  

Join the Club van de Esther Vergeer Foundation 

onderscheidt zich door er 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 

geven. De Esther Vergeer Foundation neemt 

letterlijk alle drempels weg en biedt zowel de 

kinderen/ouders 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 

kinderen, 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 

gehandicapt kind helpt om sterker en zelfstandiger 

deel uit te maken van de maatschappij en vooral ook 

het plezier in het leven vergroten!

In 2015 zijn de eerste 2 projecten van start 

gegaan en inmiddels zijn we actief op 8 locaties in 

Nederland en zijn er zo’n 50 kinderen wekelijks aan 

het rolstoeltennissen. Naast het opstarten van de 

projecten, het beschikbaar stellen van rolstoelen, de 

begeleiding van de kinderen, hebben we ook train 

de trainer lessen verzorgd voor de trainers van de 

betrokken verenigingen. 

Join the Club is een enorm arbeidsintensief project, 

waarbij de projectmanagers een essentiële rol 

vervullen. Zij zijn het die op zoek gaan naar de 

kinderen, kinderen en ouders benaderen (via een 

uitgebreid wervingsplan), de kinderen begeleiden, de 

verenigingen ondersteunen en dus het project van a 

tot z uitvoeren. Er is intensief contact met de ouders, 

kinderen, trainers en bestuurders. 

In de komende jaren streven we naar 25 projecten 

in Nederland. Daarmee realiseren we een landelijke 

dekking. Maar het houdt wat ons betreft niet op 

met het starten van de projecten. Medio 2017 gaan 

we voor het eerst een tenniskamp realiseren voor 

de kinderen. Met z’n allen, zonder ouders, een 

aantal dagen niets anders doen dan tennissen, 

kampspelletjes en lol maken.

Daarnaast zien we een rol weggelegd voor life-

coaches. Kinderen begeleiden kinderen; waar loop jij 

tegen aan in je pubertijd, welke vervolgopleiding wil 

ik gaan doen (welke school/opleiding is geschikt), 

wat wil ik later worden? Meer nog dan bij kinderen 

zonder beperking zijn dit lastige keuzes en wat is er 

fijner dan hierover te sparren met iemand 

die in hetzelfde schuitje zit.

Kortom, plannen 
en ambities 

genoeg voor 
de foundation 

om invulling aan 
te geven. 
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CORINNE KRAAIJEVELD (MOEDER VAN BRIAN, LID VAN JOIN THE 
CLUB) PUBLICEERDE OP 7 APRIL 2016 DIT BLOG OP ALPHENS.NL: 

SPORTEN IS MOEILIJKER DAN JE DENKT!

Net als vele andere kinderen, vindt 

mijn kind het leuk om te bewegen. 

Ik hoor iedereen al denken: 

“Nou, dan gaat ie toch gewoon 

lekker sporten?” Helaas gaat 

in ons geval die vlieger niet 

(zo makkelijk) op.

Al jaren zijn wij ‘op zoek’ 

naar een sport voor onze 

zoon. En heel soms vonden 

wij iets waarvan we dachten 

dat dit wel geschikt voor 

hem was. Zo ging hij als kleine 

jongen samen met een vriendje 

op judo. Wauw, dat was geweldig. 

Rennen, spelletjes doen enz. Tot op een 

dag een grotere jongen in de les liet zien hoe een 

houdgreep werkte. Huilend kwam mijn kind uit 

de les om hierna zijn judopak aan de wilgen te 

hangen. Ietwat lacherig legden wij hem uit dat dit 

normaal was bij judo. Ondanks talloze pogingen 

konden wij hem niet overtuigen verder te gaan.

We bleven verder zoeken in de hoop iets 

te vinden. Tot hij op 7-jarige leeftijd een 

maagbloeding kreeg. De precieze oorzaak 

hiervoor is (helaas) nooit gevonden, maar uit 

onderzoek bleek wel dat hij heel zwak bindweefsel 

had. Zo heeft hij gauw blauwe plekken en 

kneuzingen. Maar ook (inwendige) bloedingen 

kunnen optreden. Ineens begrepen wij zijn reactie 

met betrekking tot judo, vele malen beter.

Naast het feit dat mijn kind graag wilt sporten, 

MOET hij ook sporten. Zijn spierweefsel moet 

aansterken, zodat dit de taak min of meer kan 

overnemen van het bindweefsel. Het zwakke 

bindweefsel geeft hem ook een hypermobiliteit, 

waardoor hij flexibeler is dan vele anderen. Dit kan 

voordelen, maar ook nadelen hebben. Flexibel zijn 

is leuk, maar te flexibel niet. Enkels verzwikken 

sneller, armen gaan sneller uit de kom enz. Dit 

zorgt weer voor krachtverlies en dus is het moeilijk 

om mee te komen in ‘de reguliere sport’.

Nu wil nagenoeg iedere vereniging sporters die 

presteren. Doe je dit niet, dan hebben ze niets aan 

je. Ik weet dat het erg kort door de bocht klinkt, 

maar neem van mij aan dat dit zo is. Wij hebben 

dit aan den lijve ondervonden. Althans, zoonlief 

dan.

Zo zat hij op atletiek. Terwijl de dokter hem 

vertelde niet over zijn grenzen te gaan, 

werd hij bijv. tijdens trainingen 

‘gepusht’ door te gaan. Hij gaf aan 

dat het niet meer ging, maar 

de jonge leidster riep dat hij 

door moest zetten en niet 

op moest geven. Dat zij, 

ondanks onze informatie 

omtrent zijn lichamelijke 

beperkingen, hiermee 

meer schade 

toebracht, deerde haar 

klaarblijkelijk niet. Mijn 

kind lag vervolgens 

twee dagen op bed. Na 

uitgelachen te worden om 

zijn beperkingen was de maat 

vol… we gingen op zoek naar iets 

anders.

Via de kinderfysiotherapeut kwamen we 

terecht bij een wekelijks ‘sportmoment’, waarbij 

‘beperkte’ kinderen konden sporten/bewegen. 

Met het lood in zijn sportschoenen ging hij er 

heen, om vervolgens huppelend en juichend naar 

buiten te komen. “Wauw mam, wat leuk. Hier was 

ik nu eindelijk eens de snelste. En niemand die 

liet blijken dat ik niet goed genoeg was.” Toen de 

groep uitbreidde met veelal kleinere kinderen, ging 

hier toch wel de uitdaging vanaf. En dus konden 

we weer van voren af aan beginnen.

Totdat ik een tip kreeg van een moeder van 

school. Haar dochter doet aan rolstoeltennis via 

de Esther Vergeer Foundation. Deze foundation 

stimuleert dat kinderen en jongeren met een 

lichamelijke beperking een kans krijgen om te 

sporten. En dus ging zoonlief een paar weken 

geleden op uitnodiging een keertje meetrainen. Er 

ging een wereld voor hem open!

Het was geweldig om te zien hoe hij werd 

opgenomen in het groepje en hoe hij genoot 

van het sporten. En wat genoot ik als ouder om 

een trainer te zien die zich met zijn hele ziel en 

zaligheid inzet voor deze kinderen. Glunderend 

rolde mijn kind de training door. Genietend, zonder 

die constante prestatiedruk die bij andere sporten 

altijd overduidelijk te merken is. Tijdens en na de 

training overtuigde zijn big smile mij dat we op de 

juiste plek terecht waren gekomen. Bij thuiskomst 

hoorde ik: “Mam, dit was geweldig! Oh wat heb ik 

het leuk gehad. Wat was het gaaf zeg.” Ontroerd 

pakte ik mijn kleine kanjer vast, beloofde ik hem 

een lidmaatschap en binnensmonds mompelde ik: 

“Lieve Esther Vergeer, ik ben je eeuwig dankbaar 

voor deze kans. Je hebt er een lid bij.”
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OVERIGE ACTIVITEITEN

1 december bijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst voor relaties (bedrijven, 

organisaties, verenigingen, kinderen uit onze projecten) 

hebben wij voor het eerst onze 1 uitgereikt. De 1 staat 

voor die ene kans om je leven te veranderen, de kans 

om gewoon te gaan sporten. Met de uitreiking van 

de 1 hebben wij iedereen die iets bijzonders voor 

de foundation betekend op een bijzondere manier 

bedankt. Ieder jaar verschijnt er een nieuwe editie van 

de 1 en vanaf 2016 wordt de 1 jaarlijks uitgereikt.

ABN AMRO World Wheelchair 

Tennis Tournament

Op uitnodiging van ABN AMRO hebben we 

in februari 2016 met meer dan 100 kinderen, 

broertjes, zusjes en ouders de fi nale van het 

rolstoeltennis toernooi in Ahoy bezocht. De 

kinderen kregen bij de ontvangst niet alleen 

een hapje en drankje, maar ook een shirt, ter 

beschikking gesteld door onze partner adidas. 

Gedurende de dag hebben de kinderen niet 

alleen genoten van toptennis maar ook zelf 

actief deelgenomen aan de rolstoeltennis-

clinics die in Ahoy werden gegeven. 

Olympic Experience

Tijdens de Olympische Spelen in Rio van 

6 tot en met 21 augustus 2016 heeft de Olympic 

Experience op Scheveningen plaatsgevonden. 

Het sportstrand van Den Haag, gelegen bij The 

Hague Beach Stadium, was tijdens de spelen 

het decor van een sportfestival waar je talloze 

sportactiviteiten kon ondernemen. De Esther 

Vergeer Foundation heeft met veel plezier 

kinderen op de Olympic Experience kennis 

laten maken met rolstoeltennis. 
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FONDSEN WERVENDE ACTIVITEITEN

Lions Woerden

In 2016 heeft de Lions club uit Woerden de Esther 

Vergeer Foundation als goed doel gekozen. De 

Lions hebben vele (fondsenwervende) acties 

gedaan, waaronder het verkopen van boterletters 

in de Sinterklaastijd, het organiseren van een 

plantjesmarkt en een fantastische veiling. In totaal 

heeft de Lions club €20.750 ingezameld.

Utrechts Tennis Kampioenschap

15 tennisverenigingen in de gemeente Utrecht 

organiseren het Utrechts Tennis Kampioenschap 

en stellen hun banen beschikbaar. Er wordt dus op 

wisselende locaties en ondergronden gespeeld. In 

2016 was de Esther Vergeer Foundation het goede 

doel van het Utrechts Tennis Kampioenschap. 

Tennisvereniging Beekhuizen en NH1816

TV Beekhuizen meer dan €11.000 opgehaald op de 

jaarlijkse veiling tijdens de clubkampioenschappen. 

Dit bedrag is verdubbeld door schadeverzekeraar 

NH1816 in het kader van het 200 jarig bestaan.

Diverse Tennisverenigingen

Vele tennisverenigingen hebben dit jaar de 

opbrengst van bijvoorbeeld hun clubkampioenschap 

ter beschikking gesteld aan de foundation. 

Renske met Wielen

Wendy Legierse, schrijfster van de Renske met 

Wielen boekjes, doneert €1 per verkocht boekje aan 

de Esther Vergeer Foundation. Fantastische boekjes 

die eigenlijk door ieder basisschoolkind in Nederland 

gelezen zouden moeten worden.

Donaties/giften

Ook dit jaar heeft de Esther Vergeer Foundation 

weer talloze donaties en giften mogen ontvangen. 

De foundation is al deze particulieren, verenigingen, 

bedrijven en instanties ongelooflijk dankbaar 

voor hun bijdragen. 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!



NAAM NAAM ORGANISATIE FUNCTIENAAM BEZOLGIGD J/N

Berno Kleinherenbrink LeasePLan Corperation Senior Vice President j

Berno Kleinherenbrink Young Captain Award Bestuurslid n

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 Sport, Media en Cultuur Voorzitter n

Erik Ruts Stichting Caspar Rapak Bestuurslid n

Esther Vergeer ABN AMRO World Wheelchair

 Tennis Tournament Toornooi directeur j

Esther Vergeer NOC*NSC Begeleider en Assistent 

  Chef  de Mission Rio 2016 j

Esther Vergeer ABN AMRO Ambassadeur j

Esther Vergeer ABN AMRO Talent begeleider j

Esther Vergeer Laureus Foundation Ambassadeur n

Esther Vergeer Randstad Ambassadeur j

Esther Vergeer Vriendenloterij Ambassadeur j

Esther Vergeer Achmea Lid ledenraad j

Esther Vergeer Esther Vergeer bv Directeur j
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