
Ook ‘gewoon’ sporten? Wij staan voor je klaar om jullie op weg te helpen    

De Esther Vergeer Foundation helpt jouw kind om een sport te vinden die bij jouw kind 

past, op een sportvereniging bij jullie in de buurt!  

Zo doen we dat: 

1. Het consult 

Tijdens ons eerste gesprek gaan we in op de sportwensen, -behoeften en 

mogelijkheden van jouw kind.  Ook kijken we naar eventueel te nemen drempels.  

We nemen de gegevens van jou en je kind op in ons systeem en maken een 

vervolgafspraak voor een (online) presentatie van het sportplan.  

2. Persoonlijk sportplan 

We gaan aan de slag en maken een plan op maat voor jouw kind. Dit plan bestaat uit:  

o Overzicht van de sportinteresses, -behoeften en -vaardigheden;  

o Overzicht van de sportieve mogelijkheden in de woonomgeving. Welke clubs zijn 

er, sporten hier al andere kinderen/jongeren met een lichamelijke beperking, 

beschikt de trainer over ervaring etc.; 

o Zoals: afstand tot de vereniging, benodigde materialen, tijden van de 

training/lessen etc.  

Het plan presenteren en bespreken we tijdens de (online) vervolgafspraak.  

3. Kennismaken bij de sportvereniging 

Meteen na de presentatie van het sportplan, organiseren we een kennismaking met 

één of eventueel meerdere sporten.  

Voorafgaand aan de kennismaking met de sportvereniging heeft de Esther Vergeer 

Foundation de sportverenigingen en -accommodaties al onder de loep genomen. We 

hebben naar een paar belangrijke punten gekeken. Is de accommodatie toegankelijk?  

Is er wel een sportaanbod voor kinderen met een lichamelijke beperking of chronische 

ziekte?  En natuurlijk hebben we al met de betrokken trainers gepraat over hun 

ervaringen met specifieke aangepaste sportbehoeften.  

Samen met jullie gaan we kennismaken op de vereniging en meteen kijken bij een 

training/les. En hoe leuk is het om misschien meteen mee te doen?  

 

 



 

 

 

4. Klaar voor de start; af! 

Na afloop van de kennismaking horen we graag wat jullie ervan vinden. Als iedereen 

enthousiast is, regelen we dat jouw kind kan starten met een aantal 

proeflessen/trainingen.  

5. Kosten  

Het hele bemiddelingstraject is kosteloos. Dus voor alle gesprekken met ons en de 

sportvereniging hoef je als ouder niets te betalen.  

Eventueel zorgt de Esther Vergeer Foundation voor een passende sportrolstoel of 

bijvoorbeeld een racerunning frame. Deze sportrolstoel of racerunning frame wordt 

kosteloos ter beschikking gesteld. 

Wat betaal jij als ouder zelf? 

Ouders/verzorgers betalen in sommige gevallen de proefles en altijd de contributie of 

lesgeld aan de sportvereniging. De Esther Vergeer Foundation heeft een 

samenwerking met het Jeugdfonds Sport en Cultuur, die in sommige gevallen de 

contributie, lesgeld of sportkleding kan betalen.  

6. Verantwoordelijkheid  

Ouders/verzorgers aanvaarden dat deelname van jouw kind aan sport geheel op eigen 

risico geschiedt. De Esther Vergeer Foundation is niet aansprakelijk voor enige schade 

hoe ook genaamd, die jouw kind zou lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze 

schade het directe gevolg is van aan de Esther Vergeer Foundation toe te rekenen 

opzet of grove schuld.  

De Esther Vergeer Foundation is nooit aansprakelijk voor andere, indirecte schade 

en/of medische gevolgen, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan. Als desondanks 

aansprakelijkheid van de Esther Vergeer Foundation zou worden aangenomen, blijft 

de verplichting van de vergoeding van schade door de Esther Vergeer Foundation 

beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Esther Vergeer 

Foundation uitkeert.  

 

 

 


