Jaarverslag 2020

WAT EEN JAAR!

elk kind de kans om
‘gewoon’ te sporten

Voorwoord

#trots

Esther Vergeer (founder)

Jeetje een voorwoord schrijven voor het jaarverslag van zo’n gek jaar.
Een jaar waarin haast niks gebeurde, en tegelijkertijd een jaar waarin
er zo veel gebeurde.
Ik wil eigenlijk beginnen met een aantal
mensen een compliment te geven. Allereerst
onze kinderen die ondanks alle beperkingen
toch zo sterk door deze gekke tijd heen zijn
gekomen. Even niet meer op het sportveld
of de tennisbaan toen het niet meer mocht,
en wel weer meteen aan de slag toen het
mocht. Dat betekent dat de kinderen fanatiek
zijn, maar ook dat de kinderen het dus
superleuk vinden. Een belangrijk, zo niet het
belangrijkste argument voor ons om onze
schouders er onder te blijven zetten.
Het tweede compliment is voor onze
trainers, die ook met de situatie zoals-ie
was flexibel zijn omgegaan. Wellicht hebben
niet alle trainers door hoe belangrijk ze
zijn in het leven van de kinderen, en wat
een toegevoegde waarde ze zijn voor de
kinderen en het gezin waar de kinderen in
wonen.
Als laatste, maar zeker niet als minste, wil
ik een buiging maken voor de organisatie
van de Esther Vergeer Foundation. MarieLouise en het team. Want ook zij hebben met
zijn allen geen makkelijke tijd gehad. Alle
projecten even on hold, geen tenniskamp

zoals we dat gewend zijn, geen fysieke
activiteiten zoals we die zo graag doen. En
toekomstplannen maken in een wereld die zo
onzeker is. Ik vind het knap hoe iedereen niet
bij de pakken neer is gaan zitten. Thuis heeft
gewerkt en af en toe (wanneer het mocht)
met vol enthousiasme weer aan te sluiten en
plannen te maken. Dat is wat de Foundation
zo sterk maakt.
Toch even een rijtje met de dingen die we
wel gedaan hebben. Het tenniskamp in 1
dag, wat gaaf!! Met alle maatregelen en
veiligheidsaspecten van dien. Online quiz
met alle kinderen, contact houden met alle
ouders en trainers, de FotoExpositie verder
laten reizen, aanschuiven bij online seminars
van onze partners, en… nieuwe plannen
maken voor 2021, want er is nog genoeg te
doen.
Mijn dank is groot, en mijn buiging is diep.
Want er is geen uitdaging te groot, en we
verzinnen altijd een mooie oplossing. Dat is
een hele grote kwaliteit van onze Foundation.
#trots
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Voorwoord

Berno Kleinherenbrink (voorzitter)

2020.
Wat een jaar.
Het team van de Esther Vergeer foundation was amper in 2020
begonnen toen de omstandigheden zich drastisch wijzigden. In
januari werd bij Esther borstkanker geconstateerd. Als naamgever
en positieve energiebron voor de hele Foundation was dit natuurlijk
een geweldige dreun. Maar Esther zou Esther niet zijn en ze vol
vertrouwen startte met de behandeling. Ze is en blijft een topsporter.
En natuurlijk zijn ook de Esther Vergeer
Foundation en daarmee ook de kinderen
waar we het voor doen getroffen door
de COVID crisis. De twee lockdowns
hebben een groot effect gehad op het
oorspronkelijk overvolle programma. Veel
kon niet conform planning doorgaan. Aan
creativiteit is er geen gebrek en Marie-Louise
en team hebben ondanks alles, de kinderen
attractieve alternatieven kunnen bieden. De
Foundation is financieel sterk en kan wat dat
betreft tegen een stootje. Wij zijn dan ook
blij dat een groot deel van de donateurs is
doorgegaan met de financiële ondersteuning.

Inmiddels heeft Esther haar behandeling
afgerond en kan zij weer vol energie en
positief vooruitkijken. Al met al kon 2020,
goed afgesloten worden.
Ons bestuurslid Youssef Eddini heeft na het
afronden van zijn termijn te kennen gegeven
wegens zijn overige drukke werkzaamheden
niet meer beschikbaar te zijn. Wij zijn Youssef
zeer dankbaar voor de bijdrage die hij heeft
geleverd aan de Foundation in de afgelopen
jaren.
We kijken uit naar een mooi 2021!
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Intro

De belangrijkste bijzaak

Marie-Louise Lemmen (directeur)

Sport, de belangrijkste bijzaak in het leven. Hoe vaak wordt dit niet
gezegd. In 2020 kregen we ineens te maken met dat er niets meer
kon en mocht, ook niet sporten. Pas dan besef je hoe belangrijk sport
is en hoe fijn het is om wekelijks te sporten. Voor iedereen, maar
zeker voor kinderen/jongeren met een lichamelijke beperking. Hoe
bijzonder was 2020? Ik hoop dat we als we over een aantal jaren
terugdenken aan 2020, we allemaal zeggen; dit hopen we nooit meer
mee te maken.
In januari 2020 zijn we (zoals altijd) vol
enthousiasme en met mooie plannen
gestart. Durf te Dromen ging van de St.
Maartenskliniek in Nijmegen, naar het
MUMC+ in Maastricht en de planning voor
de rondreizende expo zag er fantastisch
uit. Onze clinics in Villa Pardoes kregen een
vervolg en de kalender was gevuld met
mooie clinics, activiteiten en natuurlijk het
Tenniskamp. Kortom er stond ons een mooi
jaar te wachten.
Tot in januari het bericht kwam dat er bij
Esther borstkanker geconstateerd was. We
waren allemaal in shock. Hoe kon het prille
geluk van Esther en Marijn met de komst van
hun dochter Jinte in september 2019 nu zo
verstoord worden? Hartverwarmend waren
alle reacties op dit nare bericht en hoe fijn dat
het nu weer goed gaat. Natuurlijk ging alles
bij de Foundation gewoon door, tot maart…
Wie had ooit kunnen denken, zelfs na de
eerste persconferentie van onze Premier, dat
we in een Pandemie terecht zouden komen.
Iedereen thuiswerken, scholen dicht, niet
meer sporten. Voor ons betekende dit dat we

op zoek gingen naar hoe we de kinderen uit
onze projecten toch een leuk moment in de
week konden bieden en we hadden 1 geluk:
tennis was (bijna de enige) sport die al heel
snel weer van start kon.
Zo goed en zo kwaad als het kon, hebben
we met inachtneming van de richtlijnen
zoveel mogelijk door laten gaan. Daarnaast
hebben we besloten om te investeren in
het verbeteren (efficiënter maken) van onze
werkprocessen en met name het ƒ van de
kinderen. Daartoe zijn we onder andere
overgestapt naar een nieuw CRM-systeem
(gratis aangeboden door Salesforce) met
meer mogelijkheden om ons digitale
marketingproces beter in te richten.
Tot slot, wil ik graag mijn bewondering en
dankbaarheid uit spreken dat onze partners,
vrijwilligers, fondsen, samenwerkingspartners,
verenigingen en andere vrienden van de
Foundation ons trouw zijn gebleven. Zonder
hen zouden we niet door kunnen! Waarvoor
mijn oprechte dank!
Marie-Louise
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projecten/activiteiten 2020

Covid

Join the Club

Zodra het weer kon, hebben we (met
inachtneming van de Corona richtlijnen)
activiteiten op verenigingen gedaan. We
hebben valide leeftijdsgenoten ingezet om
de kinderen te helpen bij de clinics (zodat
volwassenen op afstand konden blijven).
We hebben desondanks verschillende
clinics kunnen organiseren en toch nieuwe
kinderen kunnen laten instromen op de
verenigingen. Minder dan beoogd, maar al
met al toch een leuk resultaat.

De Join the Club projecten zijn de backbone van onze
Foundation. Join the club geeft kinderen met een
lichamelijke beperking de kans om ‘gewoon’ te sporten!
De Esther Vergeer Foundation
biedt kinderen met een lichamelijke
beperking door heel Nederland de
kans om ‘gewoon’ te sporten, bij
een gewone vereniging. Na de start
in 2015 zijn we nu inmiddels actief
op 25 tennisverenigingen dwars
door Nederland, waar door zo’n 146
kinderen/jongeren wekelijks getennist
wordt.

De nadruk ligt inmiddels niet meer
op het starten van nieuwe projecten
(nieuwe locaties), maar op het
verstevigen van de huidige projecten
door meer kinderen aan te laten sluiten,
trainers te begeleiden, verenigingen te
versterken. Dit klinkt eenvoudig maar is
enorm veel werk.

Het werven van kinderen/jongeren
vergt nog steeds enorm veel
inspanningen. Kinderen/jongeren zijn
lastig “vindbaar” en het belangrijkste is
eigenlijk het in contact komen met de
ouders. Ouders zijn dé belangrijkste
schakel; zij bepalen of een kind wel of
niet gaat sporten! En helaas denken
nog veel ouders in beperkingen:
sporten kost weer meer tijd (kinderen
moeten gehaald en gebracht worden),
naast vragen als: kan mijn kind dat wel?
Welke sport is geschikt voor mijn kind?
Is de trainer wel gekwalificeerd? Zijn er
andere kinderen (met een beperking)?
Is de vereniging wel toegankelijk? Etc.
etc.

Tijdens de 1e lockdown, toen alle sportclubs
‘op slot’ gingen hebben we een wekelijkse
online quiz en een challenge georganiseerd.
Om op die manier de kinderen toch aan
elkaar te verbinden en ze een leuk moment
in de week te bieden.
Om de kinderen te enthousiasmeren en
te motiveren om wel te blijven bewegen
hebben we alle kinderen een dyna-band
(fitness elastiek) met een oefenboekje
gestuurd. Oefeningen ontwikkeld door
onze ambassadeurs die in het boekje terug
te vinden zijn, maar ook op ons youtube
kanaal.

Esther Vergeer Foundation
Ga jij ook voor go
Leuke oefeningen ud?
voor
sterkere armen

Dus voor we überhaupt contact hebben
met een kind/ouder, moeten al deze
vragen al beantwoord zijn. Bovendien
zien we dat tennis niet geschikt is voor
ieder kind/beperking en/of het kind
tennis niet leuk vindt. Dat heeft ons
aan het denken gezet. Hierover lees je
verder op meer (Sportpoli).

‘Ik heb meer energie
om de wedstijd
vol te houden. ’

in zeven stappen naar sterkere

armen

diede’s geheim
voor meer energie!
Oefening 3

Doe mee & win!
programmaboekje_v

6.indd 1

Ga rechtop in je (rol)stoel
zitten

2.

Houd de Dynaband

3.

Houd als eerst je linkerje
of rechterarm achter
stoel, daarnaast houd

vast

je linker- of rechterarm
boven je hoofd

4.

Diede de Groot is
37032 EVF Legacy

1.

nr 1

je
De binnenkant van
linker- of rechterarm
moet je oor raken

06-04-20 12:42

5.
6.

Trek dan alleen met
je bovenste arm de
Dynaband strak
Laat de band soms
ontspannen om hem
daarna weer strak
te zetten

7.

Herhaal dit 10 keer,
links als rechts

Scan de QR-code en
check het uitlegfilmpje
van Diede!

ESTHERVERGEE

van de wereld!

je_v6.indd 12

RFOUNDATION.

NL | 13

06-04-20 12:43
06-04-20 12:43

37032 EVF Legacy programmaboek

zowel

je_v6.indd 13

37032 EVF Legacy programmaboek
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Villa Pardoes

Sportpoli

De fijne samenwerking met Villa Pardoes, die we in 2019
gestart zijn, hebben we voortgezet. Villa Pardoes heeft
een onderzoek gedaan hoe de verschillende activiteiten
die gedurende de vakantieweek aangeboden worden,
beoordeeld zijn door de deelnemers. De sportclinic van de
Foundation werd als een van de meest leuke activiteiten
beoordeeld: hoe leuk is dat? Voor ons dan ook meer dan
voldoende aanleiding om de samenwerking in 2020 voort
te zetten.

Bij de Vriendenloterij is door ons een extra projectaanvraag
ingediend, genaamd Sportpoli. De Esther Vergeer Foundation
heeft de ambitie om een speciale Sportpoli te openen in de
Academische Ziekenhuizen. Kinderen met een lichamelijke
beperking krijgen na een serie medische onderzoeken en
voortgangsgesprekken een Sportpoli consult, waar het gaat
over wat ze wél kunnen: sporten. Het vormt de start van een
persoonlijk begeleidingstraject naar een sportvereniging die
bij het kind en zijn/haar beperking past en waar het welkom is.

In de vakantieappartementen van Villa Pardoes vieren
kinderen van 4 tot en met 12 jaar met een lichamelijke
beperking en/of levensbedreigende ziekte de leukste
vakantie ooit. Samen met ouders, broertjes en zusjes genieten
zij in Villa Pardoes van een gratis vakantie. Tijdens het verblijf
kunnen de families inschrijven op allerlei activiteiten. Op de
donderdagochtend verzorgt de Esther Vergeer Foundation
iedere week een clinic voor de kinderen en de ouders die
te gast zijn in de Villa, met als doel deze kids kennis te laten
maken met sport en hen te enthousiasmeren om structureel
bij een vereniging te gaan sporten.

De Sportpoli vormt allereerst het perfecte middel om de
doelgroep (kinderen én ouders) op het juiste moment en
plaats te spreken en enthousiasmeren. Daarnaast markeert
de realisatie van de Sportpoli tevens het moment waarop we
ook kinderen naar andere sporten gaan begeleiden, want wij
beseffen dat niet ieder kind tennis leuk vindt of dat deze sport
geschikt is voor zijn/haar beperking.

Covid
Ook Villa Pardoes heeft in 2020 vanwege
de Pandemie haar deuren moeten sluiten.
Daardoor hebben we minder clinics kunnen
geven dan gepland. Maar zodra het weer
kon, zijn we weer gestart en dat zullen we
ook doen zodra het in 2021 weer kan.

1
Meer verenigingen/locaties zou alleen maar
tot maar tot versnippering van deelnemende
kinderen leiden.

Sportpoli als aanvulling op multidisciplinaire poli
In de Academische Ziekenhuizen worden multidisciplinaire
poli’s georganiseerd
kinderen
met bijvoorbeeld
deze poli’svoor
als ‘extra
consult’
toegevoegd.CP,
EnSpina
dat
Bifida, bewegingsstoornissen
endan
spierziekten.
Tijdens
deze
consult gaat vérder
informeren:
we inspireren
poli’s komt een aantal kinderen tegelijk naar het ziekenhuis
en gaan kind en ouder(s) langs alle behandelend artsen en
zorgprofessionals.

Hier ligt een belangrijke rol voor ons. De Esther Vergeer
Foundation Sportpoli wordt tijdens deze poli’s als ‘extra
consult’ toegevoegd. En dat consult gaat vérder dan
informeren: we inspireren ouders en kinderen over de kansen
die sport biedt, enthousiasmeren over de mogelijkheden
die er voor het specifieke kind zijn en bieden persoonlijke
begeleiding in de zoektocht naar een fijne plek om structureel
te gaan sporten in de woonomgeving van het kind.
De Esther Vergeer Foundation heeft de ambitie om de
Sportpoli te realiseren binnen (minimaal) 5 academische
kinderziekenhuizen. Vooruitlopen op de echte start van de
Sportpoli’s zijn wij eind 2020 al gestart met een samenwerking
met het Amsterdam UMC, waarbij revalidatieartsen kinderen
doorverwijzen naar ons.

Neurochirurg

Revalidatie arts

‘Sportdokter’

Neuroloog

persoonlijke begeleiding in de zoektocht naar een

De artsen, zoals bijvoorbeeld de neurochirurg, neuroloog,
kinderarts, revalidatiearts, orthopeed en uroloog, maar ook
de fysiotherapeut, medisch maatschappelijk werker en
de Sportpoli
te realiseren
5
coördinator,om
spreken
om de beurt
het kindbinnen
(en de(minimaal)
ouders)
in een zogenoemde carrousel. Ze monitoren de medische
situatie en de ontwikkelingen van het kind door onderzoeken
en het uitgebreid stellen van vragen. Naast de medische
vragen wordt ook steeds vaker geïnformeerd naar bijv.
school en sociale contacten. Vaak blijken er op sociaal vlak
uitdagingen en al helemaal op het gebied van sport.

Orthopeed

Kinderarts

Uroloog

Fysiotherapeut

medisch maatschappelijk
werker
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Tenniskamp
Alles was voorbereid om in mei 2020 weer een fantastisch Tenniskamp neer
te zetten. Het was dan ook een lastige beslissing om het kamp te cancellen.
Niet alleen de kinderen (het is toch een jaarlijks hoogtepunt), maar ook de hele
crew was enorm teleurgesteld. Meteen na het cancellen zijn we dan ook gaan
kijken of we toch binnen de richtlijnen, op een later tijdstip, een event konden
organiseren. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om eind augustus (het
laatste weekend van de schoolvakanties) toch een 1-dags event te organiseren:
Het Tenniskamp in 1 dag.
Veel hebben we geïnvesteerd in een zo Corona-proof
mogelijk event. Aan alle details is gedacht:
› V
 ooraf overleg met viroloog uit OMT
› H
 ele crew is preventief getest (op de donderdag
voorafgaand aan het event)
› O
 p vrijdag (het event vond plaats op zaterdag) zijn alle
kinderen gebeld met de Corona vragenlijst
› K
 inderen die klachten hadden mochten (helaas) niet
deelnemen. Deze kinderen hebben allemaal per post
een shirt (als troost) ontvangen
› O
 p zaterdag bij ontvangst is de hele crew
getemperatuurd en is opnieuw de vragenlijst
doorgenomen en ook alle kinderen zijn
getemperatuurd en kregen opnieuw de vragenlijst
afgenomen
› A
 lle materialen werden steeds gedesinfecteerd
› A
 lle crew had handen-desinfect-flesjes op zak
› Iedereen werd erop gewezen steeds hun handen goed
te wassen
› E
 r werd goed geventileerd (alle deuren open)
› E
 r mocht niet geschreeuwd en/of gezongen worden

Het is bijna ongelooflijk, maar het is een
fantastisch event geworden met 50 kinderen
en een enorme groep van vrijwilligers, trainers,
verpleegkundigen. Dank aan ieder die dit mede
mogelijk heeft gemaakt!
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Jongeren adviesraad
In november hebben we een start gemaakt
met het opzetten van een jongeren
adviesraad. We streven ernaar dat de
jongeren adviesraad in januari 2021 voor de
eerste keer bij elkaar komt.
Waarom een jongeren adviesraad?
Wij vinden dat kinderen/jongeren het
recht hebben om hun ervaring, mening en
behoefte te delen.
De Esther Vergeer Foundation heeft als doel
om kinderen/jongeren met een lichamelijke
beperking de kans te geven ‘gewoon’ te
sporten en zo de kracht van zelfvertrouwen
te ontdekken. Als we dat vóór kinderen/
jongeren doen, waarom dan ook niet mét
kinderen/jongeren?
Wat bespreekt de jongeren adviesraad?
De kinderen/jongeren bespreken alles wat
er beter kan in de projecten van de Esther
Vergeer Foundation, maar ook waar zij nog
meer behoefte aan hebben. Ze bepalen
vooral zelf waar ze het over willen hebben.
Voorbeelden zijn:
› W
 at vind je van de projecten van de
foundation?
› W
 at vind je van de communicatie op social
media?
› W
 at vind je van de trainers/verenigingen?
› W
 at zou de Foundation kunnen verbeteren?
› H
 oe kan de Foundation nog veel meer
kinderen bereiken?

Trainersdag
De kinderen/jongeren noemen niet alleen
wát er beter kan. Ze bedenken ook hóe
het beter kan. Alle tips geven ze door aan
het bestuur/directie van de Foundation.
Deze luisteren goed naar de ideeën van de
kinderadviesraad. En proberen er zo veel
mogelijk mee te doen.
Wat is de meerwaarde voor EVF?
De kinderadviesraad denkt mee met over
strategische, praktische, maatschappelijke en
communicatieve vraagstukken. EVF ontdekt
door de frisse blik van kinderen wellicht
nieuwe denkrichtingen. Ook kunnen de
inzichten van de kinderadviesraad zorgen
voor een verbreding van de projecten.
Wat is de meerwaarde voor de kinderen?
Door deel uit de maken van de kinder
adviesraad denken kinderen mee met de
Foundation. Kinderen leren meedenken
over de wereld om hen heen. Ook is de
kinderadviesraad goed voor hun persoonlijke
ontwikkeling en de manier waarop zij met
elkaar omgaan.

In 2019 zijn we gestart met een trainersdag op Papendal. Met behulp
van Insights hebben alle trainers getest en hebben een persoon
ontwikkelingsprofiel ontvangen. Voor 2020 stond opnieuw een trainersdag
gepland, met als doel om een vervolg aan het ontwikkelingsprofiel te
geven. Helaas moest door de pandemie de trainersdag gecanceld worden.
We hoopten dat we alsnog op een andere datum de dag konden laten
plaatsvinden; maar helaas. Aangezien de dag wel als zeer waardevol werd
beoordeeld, doen we onze uiterste best om in 2021 een vervolg hieraan te
geven. Immers onze trainers zijn een ongelooflijk belangrijke schakel. Ook
wordt gekeken in hoeverre het mogelijk is om samen met de KNLTB deze
dag vorm te geven.
Om toch (frequent) contact te onderhouden, best practices te delen en
vragen te beantwoorden zijn we gestart met een whatsapp groep. Goed en
leuk om te zien dat de trainers elkaar op deze manier makkelijker weten te
vinden. Daarnaast hebben we met iedere trainer een persoonlijk gesprek
ingepland. Dit geeft ons een goed beeld wat er op de vereniging speelt,
waar trainers tegenaan lopen en hoe wij hen verder kunnen helpen. Heel
waardevol!
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projecten/activiteiten 2020

ABN AMRO
World Wheelchair Tennis Tournament
Op de zaterdag en tevens finale-dag van het Wheelchair Tournament hebben
we een fantastisch ouder-kind event mogen organiseren in Ahoy. Een
ongelooflijk grote groep kinderen en ouders hebben kunnen genieten van
een sportieve uitdaging in de rolstoel-challenge om daarna te genieten van
wheelchair tennis op topniveau. Dank aan onze partner ABN AMRO die dit
mogelijk hebben gemaakt.

Johan Cruyff Foundation
Ook de jaarlijkse Johan Cruyff Open Dag heeft in 2020 in een andere vorm
plaatsgevonden. Geen feestje met honderden kinderen en allerlei sporten
in het Olympisch Stadion dit jaar. Kleinschalig op locaties (revalidatiecentra,
speciaal onderwijs) in het land. Wij mochten onze bijdrage leveren op 23
september in Den Haag. Een leuke clinic bij een speciaal onderwijs school,
met enthousiaste kinderen die in bijzijn van Esther lekker gesport hebben. Wij
hebben weer genoten en zijn er volgend jaar hopelijk weer in het Olympisch
Stadion bij.

Dirk Kuyt Foundation
Helaas dit jaar geen Dirk Kuyt Foundation dag. Zoals zoveel activiteiten en
evenementen is ook deze dag gecanceld door de pandemie.
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Trots.
Super trots zijn we op de actie die Evi
Karssen voor de Esther Vergeer Foundation
heeft gedaan. Evi heeft namelijk
pindarotsjes gemaakt en verkocht voor de
projecten van de Foundation.
Het idee van Evi was om eenmalig
pindarotsjes te maken, maar dit was zo’n
succes dat Evi maandenlang pindarotsjes
heeft gemaakt. Ze heeft ze verkocht aan
vrienden en familie, maar ook in het lokale
filiaal van de Jumbo waren de pindarotsjes
van Evi te koop. Tijdens het Tenniskamp in 1
dag heeft Evi de prachtige cheque aan Esther
overhandigd. Wat een geweldige actie, Evi;
nogmaals dank!
Hoe leuk dat Rayleigh te zien is in het filmpje
van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport. In het filmpje vertelt
Rayleigh hoe belangrijk sporten op de
vereniging voor haar is. Goed gedaan,
Rayleigh!
En dan Lotte. Lotte was, naast een heleboel
andere kinderen, eind 2020 op TV te zien in
de kerstwensvideo van Z@pp.
Wij hopen dat nog veel meer van ‘onze’
kinderen de kans krijgen om te laten zien
wat sport met hen doet!

Fondsenwervende acties
Een greep uit de mooie en leuke acties
die voor onze Foundation zijn gedaan.
› Pindarotsjes bakken en verkopen
door Evi Karssen
› LTV Irminloo heeft een mooi bedrag
opgehaald tijdens een toernooi en
gedoneerd
› Ook dit jaar mochten wij een
prachtige cheque in ontvangst
nemen van de opbrengst
bazaar en boekenmarkt door de
Diaconessenkerk
› De opbrenst van het iRacket event TV
Nieuwe Sloot in Alphen aan den Rijn
ging naar onze stichting

› E
 en aantal medewerkers van
NOC*NSF heeft via het Christmas
Factory event onze projecten
gesteund
› O
 p verschillende locatie hebben
LIONS onze projecten gesteund
› D
 e actie van Young Physiotherapist
Association kwam onze kant op
› S
 tichting Tennis Driebergen
organiseerde een WinterClinic
waarvan de opbrengst aan ons
geschonken is
› S
 tichting KenD uit Woerden doneerde
een prachtig bedrag.

› V
 an Stichting Aran Spruijt mochten wij
een mooi bedrag in ontvangst nemen
› D
 e opbrengst KNLTB Charity Tour
ging naar 3 goede doelen waar wij er
1 van waren
› T
 hor de Bataaf Den Haag steunde
ons ook dit jaar weer!
› D
 e Nina Kruijer Stichting werd
opgeheven en gaf ons een prachtige
donatie
› M
 et de kerstactie van het bedrijf
Cardano werden onze projecten
gesteund
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Partners
Ook in het afgelopen jaar zijn we weer
gesteund door een aantal partners.
Deze partners steunen ons niet alleen
financieel maar ook met hun expertise
die ons als foundation verder helpen.
In 2020 zijn we gesteund door:
VriendenLoterij
Mede dankzij het meerjarige beneficientschap ontvangt de Foundation jaarlijks
een structurele bijdrage van de VriendenLoterij. Deze steun biedt continuïteit
aan de activiteiten van de foundation. Dankzij de loterijdeelnemers - van ieder
lot gaat de helft naar het goede doel - kan de VriendenLoterij geld uitkeren
aan 54 goede doelen die werkzaam zijn op het gebied van gezondheid en
welzijn. Daar is de Esther Vergeer Foundation er een van. Ook in 2020 mocht
de Foundation dankzij de loterijdeelnemers een geweldig bedrag in ontvangst
nemen waarmee we nog veel meer kinderen de kans kunnen geven om
gewoon te sporten en het project DURF TE DROMEN kunnen realiseren. Voor
meer informatie: www.vriendenloterij.nl

ABN AMRO
ABN AMRO steunt hockey, tennis en zet zich in de voor de gehandicaptensport. Wij zijn er dan
ook blij mee dat met ingang van 2019 ABN AMRO via het 1% Fairshare programma de projecten
van de Esther Vergeer Foundation steunt.
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.
DSW
Excelsior Rotterdam speelt met de naam van de Esther Vergeer Foundation op het shirt. Dit
wordt mogelijk gemaakt door de hoofdsponsor van Excelsior, DSW Zorgverzekeraar. DSW
schenkt ook in seizoen 2019-2020 de ruimte op het shirt aan een goed doel: de Esther Vergeer
Foundation. DSW doet dit om een goede doelen organisatie op deze manier exposure te
bieden.
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.
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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. 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.
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.

Medux
Medux levert met haar labels Harting-Bank,
MHG, Medipoint en Atlas Kidtech, met circa
2.400 medewerkers kwalitatief hoogwaardige
zorgondersteunende producten en diensten
aan zorgverzekeraars, (lokale) overheden,
zorginstellingen, zorgprofessionals en
eindgebruikers.
Door de Esther Vergeer Foundation te steunen,
draagt Medux bij aan de doelstelling van de
Foundation om kinderen met een lichamelijke
beperking te laten kennismaken met de kracht
van sport. Het label Atlas Kidtech van Medux is
gespecialiseerd in hulpmiddelen voor kinderen met
een bewegingsbeperking.
Protinus
Het is de missie van Protinus om samen met organisaties op
een andere manier invulling te geven aan de IT-behoeften. Op
een manier die bijdraagt aan de flexibiliteit en wendbaarheid
van de organisatie. Zonder beperkingen, maar wel volledig
gemanaged. Met Managed Sourcing richt Protinus IT zich
primair op middelgrote en grote organisaties in zowel de
publieke als de private sector. Fantastisch dat Protinus zich als
partner aan de Foundation heeft verbonden!

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 ervoor
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.
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Sponsors
Adidas
Adidas steunt de Foundation door het beschikbaar stellen van
kleding en materialen. Adidas verzorgt de kleding van de ‘crew’
van de Foundation, de shirts voor de kinderen die deelnemen
aan de Join the Club projecten, het Tenniskamp.

Suppliers

Het Gehandicapte Kind
Het Gehandicapte Kind streeft naar een samenleving waarin
kinderen en jongeren met én zonder handicap samen opgroeien
en samenleven. Het Gehandicapte Kind is ervan overtuigd dat
wij met Join the Club dat ideaal een beetje dichterbij brengen.
Daarom hebben zij in 2019 een bijdrage geleverd aan onze
projecten.
Van Mossel Automotive Groep
Dankzij de van Mossel Automotive Groep kunnen wij dagelijks
op pad met al onze materialen.
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De organisatie
Statutaire naam

Stichting Esther Vergeer Foundation

Vestigingsplaats

Arnhem

Opgericht

2004

Bestuur	Berno Kleinherenbrink
Esther Vergeer
Frans de Bruijn
Kristel van der Linden
Youssef Eddini (afgetreden 1 november
2020)			
Directie

Marie-Louise Lemmen (0,8 fte in dienst)

Medewerkers	Lorraine Gerards (senior projectmanager,
0,6 fte in dienst)
Lisanne van der Veen (junior
projectmanager, 0,8 fte in dienst) tot 26 juni
2020

Madelon Gerards (junior projectmanager,
0,8 fte in dienst) tot 31 augustus 2020
Robin van Asten (projectmanager, 0,8 fte
in dienst) vanaf 1 september 2020
	Wesley Romeijnders (digital marketing
projecten, 0,2 fte Techonomy) vanaf 17 augustus
2020

Stagiaires	Sanne van der Meer (0,8 fte). Sanne is
een bachelor student Sport Studies - track
International Sports, Management and
Business van de Hogeschool Amsterdam.

Daarnaast zet een flink aantal vrijwilligers zich in om te ondersteunen bij open dagen, clinics
en andere activiteiten. Een van de activiteiten het jaarlijkse Tenniskamp kan niet georganiseerd
worden zonder de hulp en het enthousiasme van de onze vrijwilligers. Met super veel energie
en enthousiasme hebben zij dit jaar 50 kinderen een geweldige dag bezorgd!

Vrijwilligers	Mascotte Champ (altijd beschikbaar en
aanwezig op onze activiteiten)
Henk Hulstein (vrijwilliger financiële
administratie)
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Bestuursverslag over 2020
Doelstelling van de Esther Vergeer
Foundation is ieder kind/jongere met
een lichamelijke beperking de kans
geven om ‘gewoon’ te sporten bij een
gewone sportvereniging. Door sport
laat de Esther Vergeer Foundation
kinderen/jongeren kennismaken
met de kracht van zelfvertrouwen.
Zelfvertrouwen dat zo ongelooflijk
belangrijk is om mee te doen en om
een eigen toekomst op te bouwen.
2020 was een bijzonder jaar
Ook voor 2020 had de Foundation ambitieuze plannen. Het
doorzetten van de groei van het aantal sportende kinderen,
de rondreis van de Durf te Dromen expo, een kalender
vol gepland met activiteiten. Covid gooide echter roet in
het eten. Veel activiteiten moesten gecanceld worden,
ziekenhuizen en revalidatiecentra gingen op slot en dus
was er geen plaats voor de expositie. Tevens gingen de
sportverenigingen op slot. Kortom de wereld stond nagenoeg
stil. Het bestuur is er trots op dat desondanks alles op
alles is gezet om de kinderen daar waar mogelijk te laten
sporten en dat zoveel mogelijk activiteiten toch door zijn
gegaan. Altijd zorgvuldig doordacht met inachtneming van
regels. Ook is er creatief en flexibel ingespeeld op wat er

Het bestuur van de Foundation kende in
2020 de volgende samenstelling:
Berno Kleinherenbrink

voorzitter

aftreden of herbenoembaar 2023

Esther Vergeer

bestuurslid

niet van toepassing

Frans de Bruijn

penningmeester

aftreden of herbenoembaar 2024

Youssef Eddini

bestuurslid

afgetreden per 1 november 2020

Kristel van der Linden

bestuurslid

aftreden of herbenoembaar 2023
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wel kon: begeleidingsgesprekken met gezinnen, trainers en
verenigingen vonden niet langer live plaats, maar online. Niet
zoals de organisatie het normaal gesproken zou doen, maar
voor nu een prima alternatief. Op deze manier zijn er toch een
flink aantal nieuwe kinderen gestart met sporten.
Het bestuur spreekt dan ook graag zijn bewondering uit voor
de flexibiliteit, creativiteit en betrokkenheid van het team van
de foundation: medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Een
belangrijk woord van dank ook voor onze partners, sponsoren
en suppliers, die ons ook in dit bijzondere jaar gesteund
hebben. Zonder deze steun zou de Foundation haar werk niet
voor kunnen zetten.
Bestuur
Het bestuur kwam in 2021 vier keer bijeen voor een
bestuursvergadering. In de vergaderingen wordt de voortgang
van de projecten besproken. Tevens is aandacht besteed
aan de gevolgen van Covid, nieuwe plannen, financiën en
ontwikkelingen. Het bestuur is de enige toezichthouder.
Het bestuur is onder meer verantwoordelijk voor de
vaststelling en goedkeuring van de jaarstukken. De
bestuursleden van de Foundation vervullen hun taken op
vrijwillige basis. De leden hebben zitting op persoonlijke
titel en ontvangen geen bezoldiging. De bestuurders
worden, volgens de statuten, steeds voor 3 jaar benoemd.
In de bestuursvergadering van december 2020 is de
penningmeester, Frans de Bruijn, herbenoemd tot 2024.
De directie is verantwoordelijk voor het dagelijks
management. De directeur van de Foundation is
Marie-Louise Lemmen (0,8 fte).
Naast het bestuur bestaat de organisatie in 2020 uit drie
betaalde krachten in dienst van de Foundation en 1 zzp’er. In
totaal (incl. directie) bestaande uit 2,4 fte.
Beleid ten aanzien van de reserves
Het bestuur heeft een beleid geformuleerd ten aanzien van de

maximale omvang van de continuïteitsreserve. Daarnaast kent
de foundation bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen.
De reserves staan ter vrije beschikking van het bestuur.
De continuïteitsreserve is bestemd ter waarborging van de
continuïteit van de stichting. Daarbij worden de richtlijnen van
het CBF gevolgd. De bestemde reserves bestaan uit door het
bestuur geoormerkte bedragen die alleen uitgegeven mogen
worden aan het betreffende oormerk. Het staat het bestuur vrij
om tot andere aanwending te besluiten, doch hiervoor is een
bestuursbesluit noodzakelijk.
Bestemmingsfondsen staan niet ter vrije beschikking van
de foundation. Bestemmingsfondsen zijn opgebouwd vanuit
overschotten op toegekende subsidies en bedragen verstrekt
door derden. Overschotten uit de bestemmingsfondsen
komen pas beschikbaar nadat deze door de geldgever zijn
vrijgegeven.
De in 2020 voor €22.635 aangeschafte sportrolstoelen
komen geheel ten laste van het bestemmingsfonds reserve
Sportrolstoelen (projectgelden Vriendenloterij).
Het project DURF TE DROMEN kent, binnen de Foundation,
een separate begroting. De uitvoering van DURF TE DROMEN
vindt zowel in 2019, 2020 en (door Covid) in, 2021 plaats. De
lasten van dit Project worden voor een groot deel gefinancierd
door extra projectgelden van de Vriendenloterij.
Beleid ten aanzien van beleggingen
De reserves staan op twee spaarrekeningen bij twee
verschillende banken. Er wordt niet belegd. Het beleid is
gericht op behoud van de hoofdsom omdat hier sprake is
van aan ons gegeven gelden. Die gelden zetten wij in voor
onze doelstelling. Geldmiddelen worden aangehouden bij
Nederlandse grote bankinstellingen.

bezoldigingcomponenten vastgesteld. Het beleid wordt
periodiek geactualiseerd.
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling
van de beloning volgt de Esther Vergeer Foundationde
Regeling beloning directeuren van goede doelen organisaties
(zie www.goededoelennederland.nl). Recent (maart 2021)
is het door het CBF aangeleverde rekenmodel van Goede
Doelen Nederland opnieuw ingevuld en is de functie
opnieuw gewogen. Het bestuur en Brouwers Accountants
hebben opnieuw kritisch gekeken naar de werkzaamheden,
complexiteit en verantwoordelijkheid van de directeur. Aan
de hand van het (reken)model van Goede Doelen Nederland
is het puntenaantal vastgesteld op een totaal van 380. Het
bijbehorende maximale (fulltime) bruto jaarsalaris is € 112.124.
De feitelijke bezoldiging van de directeur is lager dan dit
bedrag. De hoogte en samenstelling van de bezoldiging
worden in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de
staat van baten en lasten.
Bestedingspercentages
De pandemie heeft ook direct invloed op de
bestedingspercentages. De bestedingspercentages over
2020 zijn hierdoor dan ook enigszins vertekend. Het
percentage van de baten dat besteed is aan de doelstelling is
70,1%. Het percentage van de baten besteed aan kosten van
beheer en administratie is 4,2%. Het bestedingspercentage
eigen fondsenwerving is 13,8% en ligt daarmee onder de door
het CBF gestelde grens van 25%.
Toekomst
Wij kijken met vertrouwen vooruit naar 2021; een jaar waarin
de Foundation hopelijk weer volle kracht vooruit kan en nog
veel meer kinderen met een lichamelijke beperking de kans
kan geven om ook ‘gewoon’ te sporten!

Bezoldiging directie
Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte
van de directiebeloning en de hoogte van andere
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Resultaten
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Toelichting kosten
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 wervingsacties 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 moeilijker
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 van de tennisvereniging we alle
‘vindplaatsen’ waar kinderen/jongeren met een lichamelijke
beperking mee in contact komen in kaart te brengen.

innovatief CRM-systeem, waarin alle contacten die de
projectmanagers hebben vastgelegd worden. Dit geeft
praktische ondersteuning, biedt continuïteit en borgt de
belangrijke informatie. Salesforce is tevens een belangrijke
pijler bij goed het opbouwen van onze digital marketingflow, ter ondersteuning en versterking van de persoonlijke
relaties. De investering die wij doen in digital marketing moet
op termijn meer data (van onze doelgroep) en efficiency
opleveren.

U kunt hierbij denken aan:
› Scholen (basis- en voortgezet onderwijs en mytylscholen)
› Ziekenhuizen
› Revalidatieklinieken
› Fysiotherapiepraktijken
› Huisartspraktijken
› 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).
Salesforce en digital marketing
Wij zijn ervan overtuigd dat de manier van werven een
belangrijkste succesfactor van onze projecten is. Wij zijn ons
er echter ook van bewust dat het een kostbare, tijdrovende
manier is en dus zijn wij continue op zoek naar wegen om
dit efficiënter te doen. Om die reden zijn we met ingang
van 2020 gaan werken met SalesForce. Een professioneel,
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Bijlage 1 Nevenfuncties
bestuur en directie
Naam

Naam organisatie

Functienaam

Berno Kleinherenbrink

LeasePLan Corperation

Chief Commercial
Officer

Bezoldigd j/n
j

Berno Kleinherenbrink

Automotive Innovation Award

Bestuurslid

n

Esther Vergeer

ABN AMRO World Wheelchair Tennis
Tournament

Toernooidirecteur

j

Esther Vergeer

NOC*NSF

Chef de Mission

j

Esther Vergeer

ABN AMRO

Ambassadeur

j

Esther Vergeer

adidas

Ambassadeur

j

Esther Vergeer

Toyota

Ambassadeur

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

Lid Raad van Toezicht

n

Youssef Eddini

Van Luyken

Managing Partner

j

Youssef Eddini

Orkater

Lid Raad van Toezicht

n

Youssef Eddini

NIMA

Examinator

j

Youssef Eddini

Van der Hilst

Intervisiecoach

j

Youssef Eddini

Taartrovers Film Festival

Lid Raad van Toezicht

n

Kristel van der Linden

Ernst & Young Nederland LLP

Brand, Marketing,
Communication EY
Global Consulting

j

Marie-Louise Lemmen

Esther Vergeer Foundation

Directeur

j
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Bijlage begroting
BEGROTING ESTHER VERGEER FOUNDATION

Begroting 2020

Lasten:

Kosten fondsenwerving:
Lasten fondsenwerving derden (kosten geoormerkt werven VL)

Kosten huisvestingskosten

€ 7.700,00

Lasten eigen fondsenwerving

Kosten kantoorkosten

€ 2.500,00

Personele kosten

Kosten inhuur derden

€ 0,00

€ 5.000,00
€ 15.000,00

Lasten Kosten communicatie

€ 5.000,00
€ 5.000,00

Kosten algemene kosten (incl verzekering & accountancy)

€ 14.000,00

kosten relatie event

Autokosten

€ 20.000,00

Totaal kosten fondsenwerving

Kosten bankkosten

€ 50.000,00

€ 80.000,00

€ 500,00

Personele kosten

€ 12.000,00

Totaal beheer en administratie

€ 56.700,00

Totaal

€ 461.700,00

Inkomsten:
Besteed aan doelstelling:
Lasten projecten: Join the Club:

Baten uit eigen fondsenwerving:
€ 80.000,00

Vriendenloterij (overeenkomt loopt tot 31/12/2020)

Clinics (sportivity)

Vriendenloterij projectgelden

Samenwerking Vila Pardoes - clincs ter plaatse

Donaties

Clinics op revalidatie centra

Baten uit eigen fondsenwerving

Begeleiding trainers-vrijwilligers (testen, train de trainer)

Baten uit acties derden

Rolstoelvaardigheidstrainingen

Rente- en baten uit beleggingen

Financiele bijdrage JtC verenigingen - DKF

Totaal

€ 100.000,00
€ 0,00
€ 87.500,00
€ 0,00
€ 100.000,00
€ 0,00
€ 287.500,00

Communicatie JtC
Lasten JtC rolstoelen (uit bestemmingsreserve)

€ 25.000,00

Resultaat

Lasten JtC tenniskamp

€ 40.000,00

Funding uit bestemmings reserve

Lasten JtC projectmanagement
Internationale projecten
Totaal besteed aan doelstelling

€ 180.000,00

Exploitatie saldo

-€ 174.200,00
€ 25.000,00
-€ 149.200,00

€ 0,00
€ 325.000,00
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Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
info@esthervergeerfoundation.nl
www.esthervergeerfoundation.nl

