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Voorwoord
Dit verslag is geschreven om aan te geven wat er is gebeurd, in het vierde jaar van de Stichting Haagse
Sportstimulering voor Gehandicapten. Het vierde kalenderjaar van onze stichting was er eentje van
voorzichtige uitbouw.
Nadat we in 2016 het grootste deel van het jaar de behoefte goed in kaart brachten en onze positie te
bepaalden, was 2017 het jaar van plannen uitvoeren, aanpassen en nieuwe ideeën uitwerken. Het jaar 2018
kende een tempoverlaging, vooral door mijn progressieve ziektes. In 2019 bleven de ziektes een
dwarsligger, maar door wat dingen anders te organiseren, lagen we snel weer op stoom.
2019
Wat eens begon als een stichting die jaarlijks een prijs zou uitreiken, was in 2019, na dat turbulente 2018,
een speler met vele troeven. En we zijn nog steeds niet uitgedacht, noch uitgespeeld; nog lang niet. We
hadden echter geen benul van wat 2020 zou gaan brengen…
Naast de ambitieuze projecten die we in 2017 en 2018 oppakten, de ondersteuning van sporters en de
uitreiking van de Wouter Duinisveld Award, zijn de grootste veranderingen in afgelopen jaar tot stand
gekomen.
Waren we in 2018 heel voorzichtig - maar ook voortvarend - voor het eerste zelf een sportevenement gaan
organiseren, het The Hague Disability Darts Invitational, in 2019 bouwden we dat meteen uit, door het
toernooi te splitsen. Feitelijk bestond het nu uit twee toernooien: één voor zittende en één voor staande
spelers. Ons inziens bevorderde dit een rechtvaardiger competitie. We vonden ook in Vegro
Verpleegartikelen B.V. en haar directeur René Kamerbeek een geweldige hoofdsponsor voor dit evenement.
Persoonlijk hoogtepunt was dat ik op de finaledag de Sportpenning van de gemeente Den Haag in
ontvangst mocht nemen.
Het Vegro The Hague Disability Darts Invitational kreeg ook een spin-off in de vorm van Arie’s Darts Club,
waarvoor we een mooie samenwerking vonden met ISV Kameleon. Aan het eind van het jaar zag een ander
initiatief van ons het levenslicht. In een prettige samenwerking met Hercules Handbal introduceerden we
rolstoelhandbal in Den Haag. Ook hierop zijn we trots, net als op alle andere zaken, die we op de volgende
pagina´s kunnen vermelden.
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. Eind 2018 wisten we ons
gesteund door 25 Funding Partners, zoals ze nu heten. Een jaar later was dat aantal gegroeid tot 34.
De uitreiking van de Wouter Duinisveld Award blijft heel bijzonder. Daarover staat hieronder, bij activiteiten
meer. We beseffen, dat het niet alleen een trots moment is voor de winaar en de andere twee
genomineerden, of voor de jonge sporters, die een bijdrage krijgen uit het jeugdfonds, maar ook voor de
familie en andere dierbaren die erbij aanwezig konden zijn.
De explosieve groei van 2018 zette zich in 2019 voort. Daarnaast lieten we ons ook meer informeren over
sociaal-maatschappelijke onderwerpen. Zaken die niet zozeer onder onze doelstellingen vallen, maar wel
bij de doelgroep horen. Zo testte de voorzitter voor het Plus-Min Magazine de nieuwe elektrische
strandrolstoel die kan worden gehuurd bij Biesieklette en volgde hij de speciale gratis cursus
‘Kennismaking Haags openbaar vervoer’ van de Stichting Voorall. Met de Stichting Voorall is in de loop der
jaren een geweldig goede samenwerking ontstaan, van waaruit ook andere sociaal-maatschappelijke zaken
onderwerpen worden besproken.
Het jaar 2019 was er eentje van successen. Ofschoon we heus wel beseffen, dat er ook een keer iets dat we
proberen, niet van de grond zal komen - je kunt niet altijd geluk hebben - genoten én genieten we hier
volop van. De groei van het Vegro The Hague DDI, de komst van Arie’s Darts Club en het rolstoelhandbal
bij Hercules lijken voorbodes voor een fenomenaal 2020, waarin ondermeer het allereerste Europese
kampioenschap darts voor gehandicapten, de Vegro The Hague European Championships Disability Darts,
waaraan ook de officiële landenteams deelnemen, gepland staat!
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1.1

Activiteiten

1.2Uitreiking
Op 26 maart werd in het sfeervolle Caesar Fitness + Spa Resort in Den Haag de Wouter Duinisveld
Award, de jaarlijkse Haagse sportprijs voor gehandicapten, uitgereikt. Deze werd door wethouder
Richard de Mos overhandigd aan de 25-jarige Stefan Rusch. Rusch werd op 22 augustus 2018
Europees kampioen wheelen - sprinten in een rolstoel - op de 100 meter in de klasse T34.
Het was een zeer geslaagde middag in Den Haag. Voordat men de sportprijs uitreikte, werd namens
het jeugdfonds van de Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten ook nog een aantal
jeugdige talenten in het zonnetje gezet. De racerunners, hardlopers op een grote driewieler, Femke
Hoogelander en Ikar Klem ontvingen uit handen van voorzitter Hans Willink elk een cheque van € 250
om deelname aan het Europese Kampioenschap in Denemarken te ondersteunen. De negenjarige
judoka Bob Lausberg werd eveneens met een cheque van € 250 beloond. De grote droom van Bob is
deelnemen aan de Paralympisch Spelen en om dit werkelijkheid te laten worden, moet hij de
internationale toernooien bezoeken.

Nadat de jeugdsporters in het zonnetje waren gezet, was het de beurt aan twee bowlers. Martin Kroeze
en Martin Kroeze wonnen samen goud tijdens de Special Olympics Nationale Spelen in 2018. De
Special Olympics zijn de Olympische Spelen voor sporters met een verstandelijke handicap of
beperking. U leest het goed, beide heren hebben exact dezelfde naam. Eentje komt uit Delft en de
andere uit Den Haag. Bij toeval leerden deze twee elkaar kennen en een koningskoppel was geboren.
De prijs werd uitgereikt door Anneke van Zanen-Nieberg, kandidaat-voorzitter van het NOC*NSF en
bestuurslid van het organisatiecomité van de Special Olympics Nationale Spelen 2020, die in Den Haag
worden gehouden. Martin en Martin mogen een jaar lang gratis sporten bij hun vereniging SGK.
Daarna was, tot zijn eigen stomme verbazing, Jan Rust aan de beurt. Rust is de eigenaar van
Sportcentrum Rust in Den Haag,waar onder andere judoka Bob Lausberg zijn trainingen afwerkt. Hij
kreeg uit handen van Hans van Os, eigenaar van Caesar Fitness + Spa Resort, een
verwenarrangement voor twee personen ter waarde van € 250 aangeboden. Jan Rust is uitermate
begaan met de sporters met een beperking. Zo laat hij alle judoka’s uit de groep van Bob Lausberg
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zittend judoën, omdat Bob het uitsluitend zittend kan. “Als er eentje moet zitten, gaan we allemaal
zitten” was de uitleg van deze Haagse judoka, die door zijn pupillen Meester Jan genoemd wordt..
De Wouter Duinisveld Award
De spanning werd langzaam opgebouwd. Uit de talloze publieksaanmeldingen had de jury drie
genomineerden gekozen. Paradarter Arie van der Rassel, parasnowboarder Renske van Beek en
wheeler Stefan Rusch. Van der Rassel en Van Beek wonnen beiden al eerder de Wouter Duinisveld
Award,, .maar Ook in 2018 waren hun prestaties dusdanig, dat een nominatie hen opnieuw ten deel
viel. Van der Rassel pakte ondermeer brons op het WK Paradarts in Bridlington, Engeland. Van
Beekzette daar twee vierde plaatsen op de Paralympische Spelen in Pyeongchang tegenover. De derde
genomineerde, Stefan Rusch, werd in 2018 Europees Kampioen Wheelen op de 100 meter in de klasse
T34. Het verlossende woord kwam van wethouder Richard de Mos.
De winnaar van de Wouter Duinisveld Award werd dus Stefan Rusch. De in Groningen geboren, in
Drenthe opgegroeide en in Purmerend woonachtige Rusch sport bij Haag Atletiek in Den Haag, waar hij
meetraint met de valide sprintploeg. Rusch werd geboren met een spastische diplegie , schade aan de
hersenen waardoor er vooral een spastische verlamming aan de benen optreedt. Hij beweegt zich dan
ook in een rolstoel en dat doet hij enorm snel. Met een persoonlijk record op de 100 meter van 15,86
seconden is hij sneller dan menigeen die dat met twee benen doet! Nadat wethouder De Mos bekend
maakte, dat Stefan de prijs had gewonnen, straalde de atleet ook van oor tot oor. De Stichting Haagse
Sportstimulering voor Gehandicapten steunt Stefan Rusch sinds 2017. “Dat zijn prestaties sindsdien
met sprongen vooruit zijn gegaan, ligt volledig aan hemzelf en aan zijn geweldige coach Paul Wernert”,
grapte juryvoorzitter Duinisveld.

Bob Lausberg (L) en Richard de Mos

Richard de Mos, wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak & Sport bij de Gemeente
Den Haag overhandigde de plaquette en een cheque van € 1000 aan de trotse winnaar. Voordat hij dit
deed prijsde de wethouder de inzet van Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten: “Dit
zijn mensen die zich hard maken voor inclusief sporten, ik krijg daar een warm gevoel bij. Ik ben dan
ook blij, dat we bezig zijn met het Haagse Sportakkoord. Iedereen heeft er immers recht op om te
kunnen sporten, ook zij die een beperking hebben”. Verrassend genoeg hield de wethouder het. Dit
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omdat hij de sfeer in de zaal zo goed vond en hij meende, dat het niet om hem en zijn speech ging,
maar om de sporters die er aanwezig waren.
Winnaar Stefan Rusch glunderde: “Het is heel fijn om de waardering te krijgen voor een goed seizoen,
dat je hebt gedraaid, maar ondertussen ben ik alweer vol in de voorbereiding op het nieuwe seizoen”.
De ambities van Stefan zijn dan ook heel duidelijk: sneller worden! Zelf denkt Stefan, dat hij ook
sneller kan: “Vorig jaar heb ik al mijn persoonlijke records gebroken, maar ik voel, dat er nog meer in
zit. In de wereldtop zit alles vrij dicht bij elkaar, er is er eigenlijk maar één echt sneller dan de rest”
aldus de sprinter. Stefan geniet ook van de aandacht en prijst de Stichting Haagse Sportstimulering
voor Gehandicapten dan ook. “Ze doen ontzettend veel voor de breedtesport en daar begint het toch
allemaal mee. Voor mij zelf is plezier in de sport heel belangrijk. Als dat er niet meer is, wordt
presteren op topniveau erg ingewikkeld. Mijn volgende doel is het WK, dat van 7 t/m 15 november in
Dubai wordt gehouden”, eindigt Stefan zijn verhaal.

Alle winnaars bij elkaar
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2.

Het jaar 2019

Het succes van de The Hague Disability Darts Invitational in 2018 werd zo mogelijk nog groter met de
tweede editie in 2019. Dit werd de opmaat voor het plan om in 2020 het allereerste Europese
kampioenschap darts voor gehandicapten te willen organiseren. Als spin-off van dit internationale
topsportgeweld zag Arie’s Dartsclub het levenslicht en ontstond het plan om in 2020 ook Arie’s Jeugd
Dartsclub op te richten. Ook het rolstoelhandbal kreeg in 2019 eindelijk gestalte en de plannen bleven
komen. Kortom, bij de jaarwisseling naar 2020 was de toekomst zonnig en vol met plannen…
2.1

Belg en Katwijker winnen Vegro The Hague Disability Darts Invitational

Het was opnieuw Vincent D’hondt die het hoog aangeschreven en door de spelers enorm gewaardeerde
toernooi in Den Haag op zijn naam schreef. Dat wil zeggen: op 25 mei won de sympathieke Belg het
toernooi voor de rolstoelspelers. We hadden het toernooi gesplitst in zittende en staande spelers. Dat heeft
te maken met het verschil in moeilijkheidsgraad. Staande spelers gooien stabieler dan zittende darters. Bij
die laatste categorie zegevierde Michelovic van Velzen uit Katwijk, tot vreugde van het chauvinistische
Nederlandse deel van het publiek.

Spanning bij het publiek in de goedgevulde Lourdeskerk

De finale van de rolstoelspelers was een replica van 2018. D’hondt nam het in de finale opnieuw op tegen
zijn landgenoot Serge van Belle, die op zijn beurt wederom kans had gezien om de lokale hel Arie van der
Rassel in de halve eindstrijd te verslaan. Van Velzen, debutant op het Vegro The Hague Disability Darts
Invitational, speelde in de staande finale tegen Bernard Martens, de Belg die met zijn kleurrijke outfit
steevast voor een spetterende opkomst zorgde. Daarbij werd hij - net als alle overige spelers - steevast
voorgegaan door roll-on girl Willy Feenstra uit Stadskanaal. Niet alleen het speelformat was gewijzigd, er
was ook gekozen voor een andere locatie: de Lourdeskerk te Scheveningen. Deze voormalige kerk bleek
een voltreffer qua uitstraling en ambiance. Na afloop was het meteen duidelijk, dat dit ook de gewenste
plek voor het EK zou worden.
De belangrijkste wijziging voor de organisatie, was dat er in Vegro Verpleegartikelen een hoofdsponsor
was gevonden, terwijl DB Evenementen zich aansloot als subsponsor.
Omdat het ditmaal een dubbel toernooi betrof, werd er onder de topspelers uit binnen- en buitenland
tweemaal een hoofdprijs van € 1.250, en ook tweemaal een entreebewijs voor WDDA Winmau World
Masters en tweemaal een grote wisseltrofee uitgereikt.
Uitslagen
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Staand, eerste ronde:
Matt Doe (Eng, 1) – Kees van Wielink
Jackie Goethals (Bel, 2) – Cliff Ruiter (Ned)
Henk Jager (Ned, 3) – Michelovic van Velzen (Ned)
Matthijs Wissink (Ned, 4) – Bernard Martens (Bel)
Halve finale
Matt Doe (Eng, 1) – Bernard Martens (Bel)
Jackie Goethals (Bel, 2) - Michelovic van Velzen (Ned)
Finale
Michelovic van Velzen (Ned) - Bernard Martens (Bel)

3-0
3-1
2-3
1-3
2-4
0-4
5-3

Zittend, eerste ronde:
Vincent D’hondt (Bel, 1) – Jesper Andersen (Den)
Serge van Belle (Bel, 2) – Joszef Miklos (Hon)
Arie van der Rassel (Ned, 3) – Yns Snelleman (Ned)
Anton van Hemert (Ned, 4) – Kevin Stringer (Eng)
Halve finale
Vincent D’hondt (Bel, 1) – Kevin Stringer (Eng)
Serge van Belle (Bel, 2) – Arie van der Rassel (Ned, 3)
Finale
Vincent D’hondt (Bel, 1) – Serge van Belle (Bel, 2)

3-0
3-0
3-0
0-3
4-0
4-2
5-2

Winnaars Michelovic van Velzen (L) en Vincent D’hondt.

Het Vegro The Hague Disability Darts Invitational is een uniek evenement, ongekend in grootsheid en
ongeëvenaard in de wereld van de gehandicaptendartssport. Voor de tweede maal konden de beste
paradarters ter wereld beschikken over alle faciliteiten die horen bij een groot internationaal dartstoernooi.
Het evenement werd georganiseerd door de Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten en werd
wereldwijd uitgezonden via de kanalen van de Nederlandse Darts Bond, de British Darts Organisation (BDO)
en Winmau TV.
Voorzitter
Voor aanvang van de wedstrijden werd Hans Willink op het podium geroepen. Uit handen van Maartje
Maarleveld, wethouder Richard de Mos was wegens familieomstandigheden helaas verhinderd, ontving de
verraste voorzitter én toernooidirecteur, terwijl de zaal was aangevuld met zijn familie en naaste vrienden,
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de Sportpenning van de Gemeente Den Haag. Deze prestigieuze prijs viel hem ten deel voor ‘al het werk
dat hij voor de gehandicaptensport in Den Haag doet en heeft gedaan’.

Een zichtbaar geëmotioneerde Hans Willink (R) toont de penning en oorkonde, die hij zojuist uit handen van
Maartje Maarleveld ontving.

De officiële opening werd verricht door René Kamerbeek, algemeen directeur van Vegro Verpleegartikelen,
de weer op adem gekomen Willink en Frank Vischschraper, in het dagelijks leven dartscommentator bij RTL
Darts.
2.2

Arie’s Dartsclub

Als spin-off van het Vegro The Hague DDI, werd op 29 mei, bij ISV Kameleon, Arie’s Dartsclub geopend. De
Haagse paradartslegende Arie van der Rassel zal wekelijks, op woensdagavond van 19.30 uur tot 22.00
uur, in het clubhuis van ISV Kameleon, paradarters van alle niveaus verwelkomen. Of je nou ooit, of nooit
hebt gedart maakt niet uit, want het plezier en de laagdrempeligheid staan voorop. Arie zal je met raad en
daad bijstaan.
Speciaal voor de opening was de Belgische topspeler Vincent D’hondt nogmaals naar Den Haag
teruggekeerd, om eerst een demonstratiewedstrijd tegen Arie te spelen (die de Hagenaar overigens won
met 3-1) en daarna de aanwezigen eveneens wegwijs te maken. Yns Snelleman, de Katwijkse paradarter die
ook deelnam aan het Vegro The Hague DDI, was eveneens van de partij.
Als je het zelf ook eens geheel vrijblijvend wilt proberen, dan ben je welkom aan het Veldzicht 20 te Den
Haag. De inloop is al vanaf 19.00 uur.
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Alle aanwezigen bij de opening van Arie’s Dartsclub met Arie van der Rassel (zittend 2e van links) en aanjager
Jimmy Dekkers (staand links).

Jimmy Dekkers, coördinator aangepast sporten bij Werkgever Sportclubs Den Haag (WSDH), was één van de
grote aanjagers om deze dartsclub van de grond te krijgen. Hij was en is van grote waarde in de
samenwerking tussen de gemeente Den Haag en de Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten.
2.3
De voorzitter test
Biesieklette Strandweg-Haven heeft een aantal vervoersmiddelen voor mensen met een handicap of
beperking. Eén van de meest bijzondere is de Cadweazle, een elektrische rolstoel voor op het strand. Dit
handige apparaat kan door het mulle zand en tot aan de vloedlijn rijden. Dus ging onze voorzitter
hoogstpersoonlijk op onderzoek uit.
“In een paar jaar tijd is het North Sea Beach Rugby uitgegroeid to een fenomenaal evenement, met
topploegen uit binnen- en buitenland”, ligt Hans Willink dit uitstapje toe. “Het wordt gespeeld in en rond
het The Hague Beach Stadium en daar lag tot voor kort een stukje frustratie voor mij. Ik kon wel met mijn
scootmobiel of loopfiets naar de wedstrijden in het stadion, maar het volgen van wat er op de bijvelden
gebeurt, was ondoenlijk. Recent kwam ik er achter, dat Biesieklette de Cadweazle verhuurt en bij het North
Sea Beach Rugby zag ik mijn kans schoon.”
Om te kunnen huren is legitimatie verplicht en moet de borg van 50 euro contant worden voldaan. De
huurprijs van vijf euro voor vier uur (twee uur effectief, twee uur laden voor de volgende) wordt achteraf
verrekend en kan worden gepind. “Toen de administratie was afgehandeld, kreeg ik eerst nog even een
beetje les in het bedienen van deze strandrolstoel”, gaat Willink verder. “Dat is maar goed ook, want
ofschoon ik vrij goed met de scootmobiel overweg kan, is dit toch van een iets andere orde. Als je nog
nooit met een joystick hebt gestuurd is dat even wennen. Bovendien is de draaicirkel vrij groot, ten
opzichte wat je gewend bent.
Eenmaal op pad is het geweldig. Je kunt inderdaad overal bij komen, waarbij je soms even heen en weer
moet manoeuvreren om een bocht te maken. Ook moet je een veilige afstand tot de zee aanhouden, want
elektriciteit en water gaan niet goed samen. Die 15de juni heb ik volop genoten van de twee uur die je met
de accu kunt rijden. Daarna moet hij diezelfde periode worden opgeladen en kan een ander er plezier aan
beleven. Waarbij moet worden aangetekend, dat reserveren via de Biesieklette-app aan te bevelen is; al
was het maar om teleurstelling te voorkomen.”
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De voorzitter geflankeerd door de rugbyers van HRC.

2.4 Stadsspelen
Op 21 en 22 september werd in en rond de Sportcampus Zuiderpark de Stadsspelen gehouden. Twee
dagen van volop sporten en bewegen. Een verscheidenheid aan mensen heeft tijdens deze prachtige
nazomerdagen van september genoten van een grote variatie van het sport- en beweegaanbod. Wandelen,
streetvoetbal, verspringen, BMX, rolstoelsporten, gymnastiek, freerunnen, vechtsporten en nog veel meer.
Namens ons was er de stand van het paradarten, waar Arie van der Rassel uitleg en demonstraties gaf. Tot
groot genoegen van veel bezoekers. Hij was niet de grootste publiekstrekker. Die rol was weggelegd voor
kickbokser Rico Verhoeven, die de spelen samen met wethouder Richard de Mos officieel opende.
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Arie’s Dartsclub tijdens de Stadsspelen 2019, met uiterst rechts Arie van der Rassel.

2.5 Rolstoelhandbal
Bij de uitreiking van de subsidies voor Haagse sportinitiatieven in 2018 behoorden wij tot gelukkigen, die
hun idee beloond zagen met een cheque. Medio 2019 werd onze de samenwerkingspartner om
rolstoelhandbal in Den Haag te introduceren r.k.s.v. Hercules. Rolstoelhandbal is een laagdrempelige sport
waarmee we lichamelijk gehandicapten in beweging kunnen krijgen, want je mag elkaar niet aanraken. We
willen met dit nieuwe team nog meer doelgroepen aanspreken, want hierin spelen straks niet alleen
gehandicapten, maar ook oud-handballers die door been- en heupblessures noodgedwongen zijn gestopt.
In zo'n team kunnen de oud-spelers gehandicapten leren handballen. Zo krijgen die snel het clubgevoel. En
de gehandicapten kunnen aan hen leren om met een rolstoel om te gaan. Door zowel de ziekte van Hans
Willink, als de moeizame zoektocht naar opslagruimte, was de kick-off van het project pas op 21
december. Maar dan wel meteen geweldig. Voorafgaand aan wedstrijden van zowel de heren als de dames
van Hercules, was een goed bezochte demonstratiewedstrijd van het Nederlands rolstoelhandbalteam in
sporthal Boswijk aan de Laan van Kans. Oranje speelde tegen Oranje, wat een wedstrijd op topniveau
opleverde. Na afloop was er voor de betrokkenen en genodigden nog een overheerlijk Indisch buffet en
iedereen was positief over het welslagen van het project.
Dat was zeker ook zo bij de eerste open training op 5 februari 2020. Mede dankzij veel media-aandacht en
de nodige inspanningen was de belangstelling groot. Het nieuwe materiaal fonkelde onder de
zaalverlichting en het was een groot succes. De volgende training zou ruim een maand later plaatsvinden
en toen brak corona uit…
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Kick-off van rolstoelhandbal in Den Haag: Oranje tegen Oranje bij Hercules aan de laan van Kans.

2.6 2020
Het jaar 2020 zag er eind 2019 opnieuw veelbelovend uit voor de Stichting Haagse Sportstimulering voor
Gehandicapten. De uitreiking van de Wouter Duinisveld Award was op 2 maart en in mei zouden we, als
eersten ooit, de Vegro The Hague European Championships Disability Darts, het EK Paradarts, organiseren.
We barstten weer van de plannen. Maar we weten inmiddels allemaal hoe anders dat jaar zou lopen.
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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
Per 1-8-2020 is Arnout Verzijl uitgetreden als bestuurder en trad toe:
Malena Amiël
mamiel@stichtinghsg.nl
Penningmeester
Hans Bergwerff
hbergwerff@stichtinghsg.nl
Postadres
Badhuiskade 19
2586 EN Den Haag
Bezoekadres
Regulusweg 11, 5de etage, linkergang
2516 AC Den Haag
070-20 50 294
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3.2

Werknemers

De Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten heeft geen werknemers.
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