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Voorwoord 
 
Dit verslag is geschreven om aan te geven wat er is gebeurd, in het eerste jaar van de 
Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten, of eigenlijk de Stichting Haagse 
Sportprijs voor Gehandicapten, zoals onze naam was in 2016. Het feit dat er een 
naamswijziging heeft plaatsgevonden, duidt er al op, dat de doelstellingen gaandeweg het 
eerste jaar zijn gewijzigd. Dat gebeurde gewoon en was vooraf nooit de bedoeling. In het 
verslag van het bestuur zal hierop verder worden in gegaan, net als op de reden van 
oprichting. 
 
Het eerste kalenderjaar van onze stichting is turbulent geweest, op een goede manier. In 
korte tijd voldeden we aan de eerste en oorspronkelijke doelstelling om een prijs uit te 
reiken aan een Haagse gehandicapte sporter, die een bijzondere prestatie heeft geleverd. 
Daarna werd in vele gesprekken duidelijk, dat er behoefte was aan meer. We hebben het 
grootste gedeelte van het jaar benut om die behoefte goed in kaart te brengen en onze 
positie te bepalen. 
 
In het najaar namen we de eerste stappen, die de koersverandering en later ook de 
naamsverandering inluidden. Toen 2017 begon, stonden we bol van de plannen en hadden 
we ook al heel wat uitgevoerd. In dit verslag is ook onze jaarrekening opgenomen, alsmede 
de prognoses voor 2017 en 2018. 
 
Hans Willink 
Voorzitter  
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1.  Verslag van het bestuur 
 
Op 18 februari 2016 passeerde de oprichtingsakte van de Stichting Haagse Sportprijs voor 
Gehandicapten bij de notaris en vier dagen later was de inschrijving in het Handelsregister 
van de Kamer van Koophandel een feit. Het lijken droge feiten, maar het zou het begin 
blijken van iets veel groters dan verwacht.  
 
Ergens in januari was het idee ontstaan om jaarlijks een prijs uit te reiken aan een Haagse 
sporter met een handicap, die een bijzondere prestatie heeft geleverd. Niet alleen omdat 
zo’n sporter de pluim verdient, maar ook om als voorbeeld te dienen. Dat als iemand 
gehandicapt is of dat wordt, of als iemand een kind heeft die dat overkomt, er rolmodellen 
zijn die aantonen, dat er nog veel mogelijk is. 
 
Er werd vliegensvlug een bestuur geformeerd en bijna net zo snel gezocht naar een twaalftal 
Founding Partners, die elk € 250 betaalden om ons een kalenderjaar (of deel daarvan) te 
ondersteunen. Het werden er dertien, omdat één bedrijf zich nog meldde, toen het hoorde 
wat wij deden. 
 
De eerste uitreiking was heel bijzonder. Daarover staat hieronder, bij activiteiten meer. Het 
was echter niet alleen bijzonder voor de sporters die in het zonnetje werden gezet, maar ook 
door de vele ontmoetingen die dag en in de weken die volgden. Daardoor werd snel duidelijk 
dat er behoefte was aan meer. Een langdurige inventarisatie leerde, dat er al veel goeds 
bestaat voor gehandicapten die in Den Haag willen sporten, maar dat vooral behoefte was 
aan een viertal zaken: 
 

• Wegwijzen 
• Verbinden 
• Ondersteunen 
• Faciliteren 

 
Op deze vier pijlers is ons verdere beleid gegrondvest, zonder daarbij onze jaarlijkse 
prijsuitreiking uit het oog te verliezen.  
 
Om dit allemaal goed te kunnen uitvoeren zijn we in 2016 ook op zoek gegaan naar 
manieren om fondsen te werven, zodat onze plannen ook konden worden verwezenlijkt. 
Kortom: 2016 was een jaar van leren, ontmoeten, plannen maken en de eerste stappen 
zetten om deze plannen te kunnen uitvoeren. Maar vooral het jaar van de uitreiking van de 
eerste Haagse Sportprijs voor Gehandicapten. 
  



5 

 

 

1.1 Activiteiten 
 
1.1.1 Uitreiking 
Wouter Duinisveld werd op woensdag 16 maart 2016 de winnaar van de eerste Haagse 
Sportprijs voor Gehandicapten. De Haagse triatleet met een donorhart, schreef in 2015 voor 
de tweede keer een volledige triatlon, ook wel Ironman genoemd (3,8 kilometer zwemmen, 
180 kilometer fietsen en 42,195 kilometer hardlopen), op zijn naam. Er zijn maar twee 
anderen in de wereld die hem dit kunnen nazeggen.  
 

 
De prijsuitreiking met v.l.n.r. Hans Willink (voorzitter), Arie van der Rassel (darter), Wouter Duinisveld (triatleet), 

René Brandenburg (vertegenwoordiger van Renske van Beek en Rabin Baldewsingh (wethouder). 

Sportwethouder Rabin Baldewsingh reikte in Caesar Fitness + Spa Resort aan Duinisveld een 
plaquette uit en van de organiserende Stichting Haagse Sportprijs voor Gehandicapten, kreeg 
hij een cheque van € 250. Jurriaan van der Meijden die een dwarslaesie opliep tijdens het 
rugbyen en de beste vriend is van Wouter, verraste de winnaar met de mededeling, dat de 
prijs vanaf dat moment naar hem vernoemd zou worden. De Wouter Duinisveld Award zal 
ieder jaar worden uitgereikt.  
 
Op de goedbezochte bijeenkomst, waar vertegenwoordigers van sportorganisaties, 
gehandicaptenorganisaties, het bedrijfsleven en ook oud-topsporters aanwezig waren, 
kregen ook de twee andere genomineerden Renske van Beek en Arie van der Rassel, een 
plaquette voor hun bijzondere sportprestatie. Renske is Nederlands kampioen boardercross 
bij het parasnowboarden en Arie is Nederlands kampioen darts voor minder validen. 
 
1.1.2 Ondersteunen en faciliteren 
Naast de geldprijs die Wouter Duinisveld van ons ontving, hebben we nog een tweetal 
sporters ondersteund. Arie van der Rassel had zich met zijn Nederlandse titel geplaatst voor 
het WK, maar beschikte niet over de middelen om daar ook daadwerkelijk naartoe te gaan. 
We doneerden een bedrag van € 250 euro en adviseerden hem om daarmee in de hand, ook 
anderen te benaderen om hem financieel te ondersteunen. Met succes, want Arie kreeg 
voldoende sponsoring om deel te nemen. Wij zijn er trots op, dat hij ons logo op de borst 
draagt. 
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Vanuit eerlijkheid, maar zeker ook vanwege haar verdienste, leek het ons billijk om ook 
Renske van Beek, die destijds nog geen A-status had van het NOC*NSF, financieel te 
ondersteunen, met eenzelfde bedrag als Arie van der Rassel ontving. Ook deze financiële 
ondersteuning bleek heel welkom, vooral omdat er voor parasnowboarden veel moet worden 
gereisd.  
 

1.2 Het oriëntatiejaar  
De hiervoor genoemde geldprijzen voor de sporters, vallen in het geval Wouter en Renske 
onder de pijler Ondersteuning (zie Verslag van het bestuur op pagina 4). De bijdrage aan 
Arie zien wij als Faciliteren, omdat deze bijdrage voor een duidelijk omschreven doel viel. 
 
Naast de gebruikelijke opstartkosten als die van de notaris en de Kamer van Koophandel, 
hadden wij in – wat wij noemen – het oriëntatiejaar, een aantal bijzondere kostenposten. 
Uiteraard kostte de uitreiking zelf, met alles wat daarbij kwam kijken, een flinke duit. De 
publiciteit die de gehandicaptensport in Den Haag daarvoor terug kreeg en de vreugde bij de 
sporters, was dit dubbel en dwars waard.  
 
Als jonge stichting wilden we goed beslagen ten ijs komen, dus hebben we het nodige advies 
ingewonnen, zowel bij mensen in het veld, als bij mensen met professionele 
organisatorische en financiële expertise. Dat Smith Communicatie ons als Founding Partner 
kosteloos ter zijde stond nam niet weg, dat we ook andere kosten hebben moeten maken op 
het gebied van marketing en publiciteit. 
 
Omdat zichtbaarheid hoort bij zowel de pijlers Verbinden en Wegwijzen, hebben we eind 
2016 besloten om Plus-Min Magazine in het leven te roepen. De voorbereidende 
werkzaamheden daartoe hebben een flinke hap uit ons budget genomen, mede omdat er 
nog adverteerders moesten worden geworven. Het is de bedoeling, dat dit magazine, dat 
ieder kwartaal uitkomt, eind 2017 kostenneutraal is. 
 
Het oriëntatiejaar is een jaar van bezinning en plannen maken geweest; van gesprekken en 
rondkijken. We hadden al snel door, dat er erg behoefte is aan de vier pijlers waarop we ons 
richten en met succes. Op 24 maart 2017 mochten wij ons de trotse winnaars van de 
Onbeperkt070-prijs van de Gemeente Den Haag en de Stichting Voorall. Deze prijs 
ontvingen wij voor het werk dat de Stichting Haagse Sportprijs voor Gehandicapten in 2016 
verrichtte en vormde voor ons het bewijs, dat we op de goede weg zijn.  
 
Dus zijn onze ambities naar boven toe bijgesteld en zijn de toekomstplannen voor ons groot 
en ambitieus geworden. Met nog steeds hetzelfde doel: De Stichting Haagse 
Sportstimulering voor Gehandicapten heeft ten doel om in Den Haag het welzijn, de sociale 
participatie en de inclusie te bevorderen van Haagse mensen met een handicap of beperking, 
door het stimuleren van sporten en bewegen in de breedste zin.      
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2.  Toekomst 
 
De toekomst is in 2017 al uitstekend voor ons begonnen. Naast de eerste uitreiking van de 
Wouter Duinisveld Award aan Renske van Beek, werden er op 24 februari in Caesar Fitness + 
Spa Resort nog tal van Haagse gehandicapte sporters in het zonnetje gezet en voorzien van 
cheques voor geldprijzen en/of tegoedbonnen. Maar er is duidelijk een andere en vooral 
naar buiten toe meer zichtbare rol, voor de stichting dan in ons opstartjaar. 
 

 
Het podium in 2017 

2.1  Activiteiten in de (nabije) toekomst 
 
We hadden in 2016 al plannen om een Fundraising Dinner te organiseren, maar besloten dat 
uit te stellen, juist om ons beter te kunnen oriënteren en eerst af te bakenen waar we ons als 
stichting mee wilden bezighouden en waarmee niet, bijvoorbeeld omdat iets buiten ons 
geografische werkgebied lag of omdat er al prima voorzieningen voor waren. Op 22 mei 
werd ons eerste Fundraising Dinner gehouden in Paviljoen de Witte en Museum Beelden aan 
Zee en het was een doorslaand succes. In het Jaarverslag van 2017 zullen we hier uiteraard 
uitgebreid op terugkijken. 
 
Er was echter meer in de eerste helft van 2017, waar we nu al melding van willen maken. 
Juist omdat die soms te maken hebben met plannen op wat langere termijn. Met het winnen 
van de Onbeperkt070-prijs werd onze financiële armslag wat groter en kunnen we wat meer 
projecten ondersteunen. Zo hebben wij voor Haag Atletiek een racerunner besteld. Een 
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racerunner is een grote driewieler zonder pedalen, waarop kinderen die gehandicapt zijn, 
maar nog wel hun voeten kunnen bewegen, kunnen voortbewegen. Haag Atletiek heeft een 
groep gevormd, die elke zaterdag traint en ook deelneemt aan wedstrijden. Het 
enthousiasme en de blijdschap van deze kinderen is hartverwarmend. Binnenkort gaan we 
met Haag Atletiek in gesprek om te zien hoe we hen hierbij verder kunnen ondersteunen. Dit 
dan vanuit een jeugdfonds, dat wij dit jaar starten en waaruit we meer zaken gaan 
bekostigen. 
 
We werden blij verrast door onze Funding Partner Caesar Fitness + Spa Resort die op 21 
maart, wereldyogadag, het evenement Yoga for Charity organiseerde, waarvan de opbrengst 
volledig aan ons ten goede kwam. Mede doordat oud-voetballer Rick Hoogendorp deelnam, 
kregen we – naast een leuk geldbedrag – ook veel publiciteit. 
 
DanceAble, de workshops inclusiedans (voor mensen met en zonder beperking) van Holland 
Dance, worden ook door ons ondersteund. Deze vorm van bewegen valt ons inziens te 
vergelijken met breedtesport en doet veel goed voor de deelnemers. Wij betalen de kosten 
voor de deelnemers met een beperking of handicap en de eerste twee workshops waren zo’n 
succes, dat wij er bij Holland Dance op hebben aangedrongen, om het een permanent 
programma te laten worden. Samenwerkend met onze stichting heeft Holland Dance 
succesvol een beroep gedaan op de subsidie van het Haags Sportinitiatief en zal het vanaf 
september daadwerkelijk een permanent programma worden. Ook hieraan zullen wij ons 
steentje bijdragen. 
 
Vanuit het eerder al genoemde jeugdfonds hebben we een zeer ambitieus plan op stapel 
staan. Eugène de la Croix, de directeur van Sporttainment Center De Uithof had ooit een 
geopperd, dat denkend vanuit de loopstoeltjes voor peuters, er ook zoiets zou moeten zijn 
voor kinderen om te kunnen schaatsen. Dat gecombineerd met de racerunner, bracht ons op 
het idee om een hulpmiddel te laten ontwikkelen, waardoor gehandicapte kinderen, die net 
als bij de racerunner nog wel hun voeten kunnen bewegen, te laten schaatsen. Dit idee 
begint vorm te krijgen en hoe! Op 7 september om 15.30 uur is de kick-off van het project 
in de Haagse Hogeschool. Het wordt een gezamenlijk ontwerp van de Haagse Hogeschool en 
de TU Delft, op initiatief en onder toezicht van onze stichting. 
 
Dan gaan 140 eerstejaars leerlingen van de opleiding Bewegingstechnologie in groepjes van 
twee aan de slag om een eerste ontwerp te maken. Uit de 70 ontwerpideeën worden de 
beste, slimste en handigste stukken genomen en die vormen de input voor een stagestudent 
van de Haagse Hogeschool, die van november tot en met maart aan de slag gaat en een 
rapport plus schaalmodel aflevert. In de laatste maand hiervan start de samenwerking met 
de TU Delft, waarbij een student Industrieel Ontwerp dit als eindexamenopdracht gaat 
uitvoeren. Hieruit komt een gedetailleerd ontwerp en een model op ware grote, waarna het 
productieproces begint. Dit is een uniek project, dat een wereldprimeur gaat opleveren! 
 
Ondertussen gaat onze stichting de financiering rondmaken om in 2018 de eerste tien 
exemplaren op de Uithof te kunnen stallen. De Uithof heeft al toegezegd om kosteloos voor 
drie jaar wekelijks een uur ijs en de benodigde begeleiding beschikbaar te stellen. 
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Op maandag 29 mei hebben we voor Onur Keçeci een droomwens in vervulling laten gaan. 
Onur is zevenentwintig jaar en is zeventien jaar geleden aangereden door een auto. Het 
gevolg van de impact is, dat hij volledig verlamd is en zelfs niet meer kan praten. Thuis 
schaakt hij graag op en tegen de computer, maar Onur wilde niets liever, dan lid worden van 
een schaakvereniging, zodat hij mensen kan ontmoeten en tegen ze schaken. De Haagse 
Schaak Vereniging verwelkomde hem met open armen. 
 

 
Onur Keçeci speelt zijn eerste wedstrijd bij de Haagse Schaak Vereniging tegen Henk Bouma en wordt bijgestaan 
door één van zijn vaste begeleiders. 

Op die avond werden de zetten van Onur fysiek gedaan door één van zijn vaste begeleiders. 
Overleg nadat Onur een paar weken was geweest was nodig omdat zich een paar 
probleempjes voordoen. Onur heeft erg veel moeite om het schaakbord goed te overzien en 
doordat hij niet zelf zijn zetten doet, zit er een vertraging in zijn spel, die op 
competitieniveau voor problemen kunnen zorgen. De mannen van de Haagse Schaak 
Vereniging hebben onderzoek gedaan en een aangepast digitaliseerbaar schaakbord met 
bijbehorende schaakstukken, een laptop met extra beeldscherm en een stukje hightech 
genaamd Brainfingers kunnen dit probleem oplossen. Wij gaan ervoor zorgen, dat dit er in 
september, als de competitie start, is voor Onur. 
 
We zijn ook voornemens om in het najaar een speciale middag en/of avond voor de 
gehandicapte sportende jeugd te organiseren. Hoe dit er inhoudelijk gaat uitzien weten we 
op dit moment nog niet, maar het wordt een feestje! 
 
De waardering voor onze stichting komt ook op andere wijzen naar voren. We worden 
gevraagd voor diverse overleggroepen. Naast het maandelijks overleg dat wij hebben met 
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Ivar Heemskerk van Sport Support, waarbij we ‘sparren’ over ideeën en behoeften, nemen we 
deel aan het overleg over de gehandicaptensportmarkt die op 4 november in de 
Sportcampus Zuiderpark wordt gehouden. 
 
We hebben ook (met twee bestuursleden zelfs) zitting in de denktank PR en Funding voor de 
Special Olympics Nationale Spelen 2020, die dan in Den Haag worden gehouden. Dit feest 
voor 2.500 sporters met een verstandelijke handicap en die uit heel Nederland komen, krijgt 
ook in ons magazine al volop aandacht. Het wordt een evenement om nooit te vergeten en 
wij dragen daar graag een hele stapel bouwstenen aan bij. 
 
Een andere bijzondere overleggroep waarin wij zitting hebben, houdt zich namens de 
gemeente bezig met het vraagstuk hoe ouderen langer zelfredzaam kunnen zijn en daardoor 
een hogere levenskwaliteit houden en/of krijgen. Omdat bewegen hierbij een rol speelt of 
kan spelen, heeft dit onze buitengewone interesse en praten we hier graag over mee. Eind 
2017 moet er een rapport met aanbevelingen liggen. 
 
Het is nu al veel en we zijn nog lang niet waar we willen zijn. Op termijn willen we onze 
activiteiten en ondersteuningen alleen maar laten groeien. Niet alleen omdat het fantastisch 
leuk is om te doen. Vooral omdat het noodzakelijk is. Wij baseren onze doelstelling op een 
rapport uit 2008. Het Physical Activity Guidelines Advisory Committee Report  (US 
Department of Health, Washington June 2008) toont aan, dat als mensen met een handicap, 
beperking of chronische ziekte aan sport doen, dat niet alleen goed is voor lichaam en geest 
zoals voor iedereen, maar vooral voor sociale participatie en welzijn. De ‘ontdekking’ dat ze 
niet de enigen zijn is al een grote stap. Het ontmoeten, praten, plezier hebben draagt er aan 
bij dat er over de ‘schaamte’ van de handicap wordt heen gestapt en daardoor weer sneller 
en vaker wordt deelgenomen aan allerlei andere sociale gebeurtenissen. Mede op basis van 
dit rapport, heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, namens het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aanbevelingen gedaan in het in 2015 verschenen 
rapport ´Beweeg- en sportgedrag van mensen met een chronische aandoening of 
lichamelijke beperking´. 
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3.  Organisatie 
 
De Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten is ingeschreven in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65390326 en heeft fiscaal 
nummer/RSIN 8560.93.348. Wij hebben een aanvraag beschikking Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) ingediend. 
 

3.1  Bestuur 
 
De Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten is op de volgende wijze 
bereikbaar:  
 
Voorzitter  
Hans Willink  
hwillink@stichtinghsg.nl  
06-20559836  
 
Secretaris  
Arnout Verzijl  
averzijl@stichtinghsg.nl  
 
Penningmeester  
Hans Bergwerff  
hbergwerff@stichtinghsg.nl  
 
Post- en bezoekadres  
Badhuiskade 19  
2586 EN  Den Haag 

3.2  Werknemers 
De Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten heeft geen werknemers. Er is wel 
een voornemen om in 2017 met één of twee vrijwilligers te gaan werken om de groei aan te 
kunnen. 
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4.  Jaarrekening 
 
De officiële jaarrekening staat gepubliceerd op onze website www.stichtinghsg.nl.  
 
 

Financiële prognose en realisatie 2016‐2018 
Realisatie Prognose  Prognose 

Inkomsten  2016  2017  2018 
Donaties          
Bedrijven  3250,00 10000,00  15000,00 

Privé    500,00  1000,00 

Fundraising dinner    20000,00  25000,00 

Advertenties magazine    12500,00  20000,00 

Fondsen en Subsidies  10000,00 17500,00  35000,00 

Resultaat  13250,00 60500,00  96000,00 

Realisatie Prognose  Prognose 

Uitgaven  2016  2017  2018 
Organisatie  2815,34 8550,00  14350,00 

kantoorbenodigdheden  131,00 125,00  125,00 
telefoon/internet  127,27 125,00  125,00 

porti‐ en verzendkosten  78,00 400,00  800,00 
druk‐ en kopieerkosten  39,00 2500,00  5000,00 

lidmaatschappen  107,60 250,00  500,00 
representatie en pr  20,98 1250,00  1750,00 

administratiekosten  1500,00 1500,00  1500,00 
externe adviseurs  220,00 500,00  2500,00 

verzekeringen     450,00  525,00 
bankkosten  132,54 450,00  525,00 

Af te dragen BTW  146,60 0,00  0,00 
overige organisatiekosten  312,35 1000,00  1000,00 

           

Marketing  1412,13 1500,00  5500,00 

publiciteit  710,60 750,00  2000,00 
professionals  472,73 500,00  3000,00 

overige marketing kosten  228,80 250,00  500,00 

           

Kwartaalmagazine  3105,00 20000,00  20000,00 
druk‐ en verspreidingskosten  2625,00 10500,00  10500,00 
vormgeving  480,00 2000,00  2000,00 
redactie     4000,00  4000,00 
fotografie     3500,00  3500,00 
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Wouter Duinisveld Award  2695,29 4150,00  5150,00 
winnaar   250,00 500,00  1000,00 
genomineerden (2)  500,00 500,00  1000,00 
andere awards     1000,00  1000,00 
geluid  100,00 200,00  200,00 
presentatie  300,00 300,00  300,00 
achterwand  687,34 400,00  400,00 
Bloemen en plaquettes  182,95 250,00  250,00 
zaalhuur en drankjes  675,00 1000,00  1000,00 

           

Fundraising dinner  0,00 17500,00  20000,00 
Catering     13000,00  15000,00 
Entertainment     2500,00  3000,00 
Podiumhuur     1000,00  1000,00 
Andere kosten     1000,00  1000,00 

           

Ondersteuning  0,00 8800,00  31000,00 
Sporters     5000,00  10000,00 
Projecten     3800,00  21000,00 
           

Resultaat  10027,76 60500,00  96000,00 

Saldo (doelvermogen)  3222,24 0,00  0,00 

 


