
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2017 
www.stichtinghsg.nl 

 

 

 

 

 

Badhuiskade 19 

2586 EN  Den Haag 

bestuur@stichtinghsg.nl 

06-20559836

http://www.stichtinghsg.nl/


2 

 

 

Inhoud 

 

 

Voorwoord ............................................................................................................................................ 3 

1.  Verslag van het bestuur ....................................................................................................... 4 

1.1 Activiteiten ........................................................................................................................... 5 

1.1.1 Uitreiking ............................................................................................................. 5 

1.1.2 Ondersteunen en faciliteren .......................................................................... 6 

1.2 Het oriëntatiejaar ............................................................................................................... 6 

2.  Toekomst .................................................................................................................................. 8 

2.1  Activiteiten in de (nabije) toekomst ............................................................................. 8 

3.  Organisatie ............................................................................................................................. 19 

3.1  Bestuur ................................................................................................................................ 19 

3.2  Werknemers ....................................................................................................................... 19 

4.  Jaarrekening ........................................................................................................................... 20 

 
  



3 

 

 

Voorwoord 

 

Dit verslag is geschreven om aan te geven wat er is gebeurd, in het tweede jaar van de 

Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten. Het tweede kalenderjaar van onze 

stichting was er eentje van doorpakken.  

 

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. Nu al lijkt 2018 veelbelovend te worden, met een paar prachtige nieuwe 

projecten. 

 

Wat eens begon als een stichting die jaarlijks een prijs zou uitreiken, is nu, aan de start van 

2018, een speler met vele troeven. En we zijn nog niet uitgedacht; nog lang niet. 

 

Naast de ambitieuze projecten die we in 2017 oppakten, de ondersteuning van sporters en 

de uitreiking van de Wouter Duinisveld Award, zijn de grootste veranderingen aan het eind 

van het afgelopen jaar tot stand gekomen. 

 

Met Malena Amiël hebben we een uitstekende bestuursassistent in huis gehaald en dat huis 

heeft vorm gekregen in een klein kantoor op de tiende etage van de Rijswijkseweg 60 te Den 

Haag. Stappen die nodig waren om de groei van 2017 en de verwachtte groei in 2018 aan te 

kunnen. 

 

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 2017 wisten we ons gesteund door 25 Funding Partners, zoals ze nu 

heten. 

 

De uitreiking van de Wouter Duinisveld Award blijft 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. Net als bij al onze 

activiteiten altijd weer bijzondere ontmoetingen plaatsvinden. 

 

2017 kenmerkte zich voor onze stichting vooral als een jaar van explosieve groei. We doen 

meer, we hebben vaker evenementen en bijeenkomsten, maar we beseffen nog steeds, dat 

we in een leerproces zitten. Het moeilijkst blijkt het, om de groei te blijven doseren en 

beheersen. Daartoe hebben we hulp ingeroepen, van Malena Amiël, onze Bestuursassistent 

en daarmee ons eerste personeelslid. Daarnaast maken we dankbaar gebruik van de 

diensten van Hofstad Sports, Business & Events, waarvan met name Nynke Lely-Straatsma 

een geweldige steun (en toeverlaat) is. De inbreng van beide dames is van onschatbare 

waarde gebleken en sterkt ons in het vertrouwen, dat we in 2018 nog meer projecten 

kunnen neerzetten en sporters kunnen ondersteunen. 
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1.1 Activiteiten 
 

1.1.1 Uitreiking 

Renske van Beek is op 24 februari 2017 de grote winnaar geworden van de Wouter 

Duinisveld Award, de Haagse Sportprijs voor Gehandicapten. De parasnowboarder behaalde 

afgelopen jaar maar liefst vijf overwinningen in de World Cup, twee overwinningen in de 

Europacup en schreef twee wereldtitels op haar naam. De prijs werd uitgereikt door 

Sportwethouder Rabin Baldewsingh en Wouter Duinisveld, de triatleet met een donorhart die 

vorig jaar de prijs won en naar wie de prijs is vernoemd. Ook ontving Renske van de 

Stichting Haagse Sportprijs voor Gehandicapten een cheque t.w.v. €500,-. Het initiatief komt 

van de bekende Haagse fotograaf en journalist Hans Willink, die in 2016 de Stichting Haagse 

Sportprijs voor Gehandicapten in het leven riep. De winnaar vertegenwoordigt alle Haagse 

sporters met een handicap  

 

 
De prijsuitreiking met achterste rij v.l.n.r. Theo van Steijn, Esther Delissen, Rita van Geffen, Renske van Beek, Shiraz 

Bandhoe, Patrick van Eeden en Anna Tebbenhof. Middelste rij v.l.n.r. Noud Kradolfer, Arie van der Rassel, Rogier 

Kroes en Bas Akkerman. Voorste rij v.l.n.r. Rabin Baldewsingh en Wouter Duinisveld. 

Uit het juryrapport bleek dat Renske ook vorig jaar werd genomineerd voor deze prijs. Zij 

kon toen niet aanwezig zijn omdat zij op diverse besneeuwde hellingen prijzen aan het 

winnen was. Hans Willink, bestuursvoorzitter van de Stichting Haagse Sportprijs voor 

Gehandicapten is trots op de sportprestaties van Renske: “Op haar tiende kreeg Renske een 

herseninfarct en ze werd op haar vijftiende door een vrachtwagen aangereden. Op haar 

vijfentwintigste pakte ze – na een lezing van Bibian Mentel in Sophia Revalidatie – het 

snowboarden op en werd ze opgenomen in het beloften team van de Nederlandse 

Skivereniging. Op basis van haar Nederlandse titel in 2015 ontving ze vorig jaar de 

nominatie. Dit jaar heeft ze met een meer dan imponerende erelijst de prijs in de wacht 

gesleept. Kortom: Renske van Beek is een sportvrouw waarop de hele stad trots mag zijn!” 

 

Renske was ontzettend blij met de prijs: “Ik hoop andere te motiveren om hun sportcarrière 

nooit op te geven, ondanks een handicap. Ik wil iedereen bedanken die mij de afgelopen 

jaren heeft gesteund en begeleid!”  
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Op de goedbezochte bijeenkomst, waar vertegenwoordigers van sportorganisaties, 

gehandicaptenorganisaties, het bedrijfsleven en ook oud-topsporters aanwezig waren, 

kregen ook de twee andere genomineerden het eerste rolstoelhockeyteam van Haag 88 en 

Rita van Geffen een plaquette voor hun bijzondere sportprestaties en beiden een cheque ter 

waarde van € 250. Het eerste rolstoelhockeyteam van Haag 88 werd afgelopen jaar 

Nederlands Kampioen en Rita was in april 2016 de eerste visueel gehandicapte Haagse 

vrouw die de marathon van Rotterdam volledig uitliep.  

 

1.1.2 Ondersteunen en faciliteren 

Sommige publieksgenomineerden die de top-3 net niet haalden, ontvingen ook een prijs.  

Wouter Duinisveld, winnaar van de eerste editie en ambassadeur van de Stichting, 

overhandigde namens het jeugdfonds van de Stichting Haagse Sportprijs voor Gehandicapten 

een speciale prijs uit aan Noud Kradolfer, een zevenjarige doorzetter die goede resultaten 

heeft geboekt bij het racerunnen en hard spaart voor een hulphond. Hij kreeg daarvoor een 

bijdrage van € 500.Arie van der Rassel, die vorig jaar jurygenomineerde was, ontving uit 

handen van Rinus Loof-van Overmeeren, bestuurslid van de Nederlands Darts Bond, een  

heel eervol een speld van het Nederlands team. Hans van Os, eigenaar van Caesar Fitness + 

Spa Resort, beloonde Anna Tebbenhof namens zijn bedrijf met een verwenarrangement ter 

waarde van € 250. Anna is ruim 30 jaar actief als vrijwilligster in zwembad De Escamphof, 

waar zij inmiddels ontelbare uren warmwaterfit heeft gegeven. Zij werd hiermee bedankt 

voor haar geweldige en belangeloze inzet.  

 

Bij deze tweede editie is er een nieuwe prijs in het leven geroepen voor sporters met een 

verstandelijk handicap. Deze prijs wordt niet jaarlijks uitgereikt, maar alleen bij een zeer 

bijzondere prestatie. Esther Delissen en Theo van Steijn wonnen tijdens de Special Olympics 

Nationale Spelen goud in het mixed dubbel tennis. Naast de cheques voor een jaar gratis 

sporten bij SGK, ontvingen beiden ook namens TennisDirect.nl een cadeaubon t.w.v. €50,-. 

Anneke van Zanen-Nieberg, voormalig bestuurder van het NOC*NSF, lid van de Haagse 

Adviesraad voor Sport en bestuurslid van het organisatiecomité van de Special Olympics 

Nationale Spelen 2020, reikte de prijs uit. 

1.2 Het oriëntatiejaar  

Als jonge stichting wilden we goed beslagen ten ijs komen, dus hebben we vanaf de 

oprichting het nodige advies ingewonnen, zowel bij mensen in het veld, als bij mensen met 

professionele organisatorische en financiële expertise. Dat Smith Communicatie ons als 

Funding 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, besloten we eind 

2016 om het Plus-Min Magazine in het leven te roepen. Het is ons niet gelukt om 

kostenneutraal te worden in 2017 en verwachten dat in 2018 ook nog net niet te worden, 

maar het enthousiasme, waarmee dit magazine werd ontvangen, gaf vanaf het begin al aan, 

dat hieraan een grote behoefte was. Elke editie van 48 pagina’s staat boordevol informatie 

en achtergronden en de verspreiding van de 3000 exemplaren per kwartaal komt recht in de 

doelgroep terecht. 
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Het oriëntatiejaar, dat duurde tot in begin 2017, was 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 noemen 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. Sterker nog, er is een geweldige samenwerking met de Stichting Voorall 

uit voort gekomen. 

 

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.  Het jaar 2017 

 

De toekomst was 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. 

 

2.1  Volle kracht vooruit 

 

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. Op 28 mei 2018 staat de tweede editie hiervan 

gepland. Op dezelfde locaties uiteraard. 

 

 

 

Racerunner 

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 racerunner is een grote driewieler zonder pedalen, waarop kinderen 

die gehandicapt zijn, maar nog wel hun voeten kunnen bewegen, kunnen voortbewegen. 
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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 startten en waaruit we 

meer zaken gaan bekostigen. 

 

 

 

Yoga for Charity 

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. 
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Inclusiedans 

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 betaalden de kosten 

voor de deelnemers met een beperking of handicap.  

 

 

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. 

 

 

 

Schaken 

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. 
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Onur Keçeci speelt op een hightech wijze een wedstrijd bij de Haagse Schaak Vereniging. 

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 konden dit probleem oplossen. Dit is inmiddels volledig operationeel. 

 

Haagse troef in Londen 

Van 14 tot en met 23 juli werd in Londen de World Para Athletics Championships gehouden, 

oftewel het WK atletiek voor sporters met een handicap. Het WK had een Haags tintje. 

Ondanks het feit dat hij is geboren in Groningen, opgroeide in Drenthe en woont in 

Purmerend, vertegenwoordigt de 24-jarige Stefan Rusch onze stad, omdat hij traint bij Haag 

Atletiek. Stefan doet aan wheelen, wat feitelijk racen in een rolstoel betekent en hij is een 

sprinter. Dat is ook de reden dat traint bij Haag Atletiek; hij zocht een goede sprintcoach en 

vond die in de persoon van Paul Wernert. De trainingen werkt hij samen met de Haag 

sprinters zonder beperkingen af. 

 

“Ik hoop tijdens de wereldkampioenschappen op tenminste een top-6 notering, maar ga 

natuurlijk altijd voor een medaille”, vertelde Rusch daags voor het evenement. “Vooral omdat 

het WK in Londen is , waar ik in 2012 tijdens de paralympische spelen met 80.000 man op 

de tribune heb mogen sporten. Dat was prachtig!” Rusch, werd bij de jeugd al eens 
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wereldkampioen, won reeds twee bronzen medailles bij het WK voor senioren en is 

tweevoudig Europees kampioen.  

 

 

 

 

 

Zijn wens ging in vervulling. Het podium zat er niet in, maar een keurige negende plek  op 

de 100 meter en een uitstekende zesde stek op de 200 meter mogen er zijn! 

 

Schaatshulpmiddel 

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.  
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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 was 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. 

 

De 120 eerstejaars leerlingen van de opleiding Bewegingstechnologie gingen 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! Zelfs 

Burgemeester Pauline Krikke kwam een kijkje nemen  

 

 

 

 

Ondertussen is onze stichting de financiering aan het rondmaken, om eind 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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Huisvesting 

Per 1 augustus hebben wij de beschikking over een kleine kantoorruimte van zo’n 20 M2. In 

het kantorenverzamelgebouw aan de Rijswijkseweg 60, hebben wij een prima onderkomen 

op de 10de etage, waar we van alle moderne gemakken zijn voorzien. We hadden zowel de 

opslagruimte als de twee rustige werkplekken hard nodig. Een kleine stap voor ons, maar 

met grote betekenis. 

 

ANBI 

Op 10 augustus besloot de belastingdienst om ons met terugwerkende kracht vanaf 1 

januari 2017 aan te merken als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). We zijn daar erg 

blij mee. Het geeft ons de bevestiging dat het doel waarnaar wij streven ook door de 

overheid wordt gedragen.  

 

Bovendien kunnen onze ondersteuners daaruit afleiden dat al wat wij ontvangen ook aan ons 

maatschappelijke doel wordt besteed. Het voordeel van de ANBI status is dat ieder die giften 

aan ons doet, deze gift mag aftrekken van het inkomen in de jaarlijkse belastingaangifte. 

Bedrijven die ons steunen konden deze kosten al aftrekken. Maar het belastingvoordeel is nu 

dus voor ieder die ons steunt. 
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Renske van Beek naar PyeongChang 

Met twee derde plaatsen en een tweede plaats tijdens de eerste World Cups van dit seizoen, 

heeft  snowboardster Renske van Beek zich op overtuigende wijze geplaatst voor de 

paralympische spelen, die van 9 tot en met 18 maart 2018 worden gehouden in het Zuid-

Koreaanse PyeongChang. De voorlopige bekroning van een doel, dat door haar zo’n drie jaar 

geleden werd bepaald. 

 

Onderweg naar het bereiken van dit doel, liet Renske ons weten, dat ze – volgens haar 

trainers – voor haar verdere ontwikkeling een elektrische mountainbike nodig had. Samen 

met onze Funding Partner hebben we de financiën rond gekregen. Tijdens een feestelijke 

lunch bij Caesar Spa + Fitness Resort, waarbij ook rolstoeldanser Sander Verbeek aanwezig 

was, werd aan Renske de cheque overhandigd. De fiets zelf volgde enkele weken later. 
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G-Korfbal 

De ploegen van Velocitas uit Leiderdorp en Wion uit Rotterdam speelden op 4 november de 

finale van het G-toernooi van de Haagse Korfbaldagen, waarvan onze stichting hoofdsponsor 

was. De teams begonnen voor een 500-koppig publiek.  

Direct al bij het voorstellen van de ploegen, het inlopen en inschieten was duidelijk dat 

de speelsters en spelers volop genoten van de ambiance en het enthousiasme van het 

publiek. Wion bleek een echte topschutter in de aanval te hebben staan en dat resulteerde in 

een 3-0 voorsprong met rust. Na de rust en de functiewisseling was het Velocitas dat er 

aanvallend alles aan deed om de achterstand te verkleinen. Het was echter Wion dat de stand 

naar 4-0 bracht maar gelukkig kon Velocitas direct daarna 4-1 maken. Bij deze stand kwam 

ook het eindsignaal en konden beide ploegen gehuldigd worden.  

 

 

 

Velocitas bleek een goede verliezer want spontaan werd een ereboog gevormd voor de 

kampioenen van Wion. Medailles hadden alle deelnemers vorige week al omgehangen 

gekregen want tijdens de poulewedstrijden hadden we eigenlijk alleen maar winnaars. Uit 

handen van Hans Willink, voorzitter van de Stichting Stimulering Haagse Gehandicaptensport 

ontvingen beide ploegen een beker voor in de prijzenkast en Wion kreeg als winnaar van Rob 

Meijer, voorzitter van het hoofdbestuur van het KNKV, 15 vrijkaarten voor de korfbalfinale 

van de Korfballeague op 8 april in het Ziggodôme. De publieke belangstelling had inmiddels 

grootse vormen aangenomen. De sporthal was inmiddels vol bezet met naar schatting 1000 

personen die in afwachting waren van de topfinale en hun waardering luidkeels lieten 

blijken. 
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Personeel 

We sloten 2017 op bijzondere wijze af. Na haar eerst een maand op proef te hebben gehad, 

kwam Malena Amiël op 4 december bij ons in dienst als bestuursassistente. 

 

 

 

Daartoe hebben wij gebruik gemaakt van het STiP-project van de gemeente Den Haag. 

Malena heeft in de korte tijd dat ze bij ons is grote indruk gemaakt. De geboren Peruaanse 

(dochter van een diplomaat) woont al geruime tijd in Nederland. Wij zijn heel blij met haar 

vrolijke karakter, haar tomeloze inzet en haar creatieve denkvermogen. 

 

En verder 

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 

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. 
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Sociale media 

Ook op sociale media hebben we een paar formidabele klappers gemaakt. We waren blij 

verrast, dat in mei het bericht over de overhandiging van de Tiralo2 aan Strandpaviljoen 

Grand Plage, bijna 10.000 keer werd gelezen. De Tiralo2 is een speciale strandrolstoel, 

waarop je ook – als op een stratcher – kunt liggen en die dankzij drijvers de zee in kan.  

 

 

 

We schonken wij de Tiralo2 samen met de Stichting Voorall en met succes: Grand Plage wist 

ons te melden, dat de bezettingsgraad, zelfs bij minder goed weer, hoog is. Dat zal 

ongetwijfeld worden beïnvloed door het feit, dat het gebruik kosteloos is, wat reserveren 

(per dagdeel) aan te raden maakt. 

 

De grote klapper op sociale media was de kick-off van het schaatshulpmiddel. Maar liefst 

21.823 personen hebben ons bericht op Facebook hierover gelezen. Dit verbijsterde ons in 

grote mate, net als de 14.472 personen die ons bericht over de opening van het DanceAble 

Festival lazen waarvan bovendien 6.959 lezers het bijgesloten filmpje bekeken. 
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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  

 

Postadres  

Badhuiskade 19  

2586 EN  Den Haag 

 

Bezoekadres 

Rijswijkseweg 60, 10de etage 

2516 EH  Den Haag 

070-20 50 294 

3.2  Werknemers 

De Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten heeft sinds 4 december 2017 een 

werknemer: Malena Amiël. Zij is aangenomen als bestuursassistent. 

  

mailto:hwillink@stichtinghsg.nl
mailto:averzijl@stichtinghsg.nl
mailto:hbergwerff@stichtinghsg.nl
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4.  Jaarrekening 

 

De officiële jaarrekening staat gepubliceerd op onze website www.stichtinghsg.nl.  

 

 

Financiële prognose en realisatie 2016-2018 
    

 
Prognose Realisatie Prognose Realisatie Prognose 

Verwachte inkomsten 2016 2016 2017 2017 2018 

Donaties           

Bedrijven 15000,00 3250,00 10000,00 17623,00 20000,00 

Privé 5000,00   500,00 35,00 500,00 

Fundraising dinner 10000,00   20000,00 21820,00 25000,00 

Advertenties magazine 5000,00   12500,00 5257,00 15000,00 

Fondsen en Subsidies 15000,00 10000,00 17500,00 12764,00 50000,00 

Resultaat 50000,00 13250,00 60500,00 57499,00 110500,00 

      

 
Prognose Realisatie Prognose Realisatie Prognose 

Verwachte uitgaven 2016 2016 2017 2017 2018 

Organisatie 6300,00 2815,34 8550,00 9357,22 10875,00 

kantoorbenodigdheden 50,00 131,00 125,00 507,79 750,00 

telefoon/internet 750,00 127,27 125,00 271,03 1000,00 

porti- en verzendkosten 150,00 78,00 400,00 85,36 800,00 

druk- en kopieerkosten 1000,00 39,00 2500,00 947,37 2000,00 

lidmaatschappen 250,00 107,60 250,00 301,00 500,00 

representatie en pr 500,00 20,98 1250,00 497,04 1750,00 

administratiekosten 500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 

externe adviseurs 1500,00 220,00 500,00 346,29 500,00 

verzekeringen 300,00   450,00 371,99 525,00 

bankkosten 300,00 132,54 450,00 190,35 550,00 

Af te dragen BTW 0,00 146,60 0,00 3339,00 0,00 

overige organisatiekosten 1000,00 312,35 1000,00 1000,00 1000,00 

            

Marketing 3300,00 1412,13 1500,00 921,71 5400,00 

publiciteit 1000,00 710,60 750,00 431,22 2000,00 

professionals 2000,00 472,73 500,00 182,05 3000,00 

overige marketing kosten 300,00 228,80 250,00 308,44 400,00 

            

Kwartaalmagazine 20000,00 3105,00 20000,00 14163,19 16000,00 

druk- en verspreidingskosten 10500,00 2625,00 10500,00 12723,19 14080,00 

vormgeving 2000,00 480,00 2000,00 1440,00 1920,00 

redactie 4000,00   4000,00     

fotografie 3500,00   3500,00     

            

http://www.stichtinghsg.nl/
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Financiële prognose en realisatie 2016-2018 
    

 
Prognose Realisatie Prognose Realisatie Prognose 

Verwachte uitgaven 2016 2016 2017 2017 2018 

Wouter Duinisveld Award 2900,00 2695,29 4150,00 4083,32 8225,00 

winnaar  250,00 250,00 500,00 500,00 1000,00 

genomineerden (2) 300,00 500,00 500,00 500,00 1000,00 

andere awards     1000,00 1000,00 1000,00 

geluid 100,00 100,00 200,00 275,00 275,00 

presentatie 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

achterwand en ander drukwerk 400,00 687,34 400,00 580,21 400,00 

Bloemen en plaquettes 350,00 182,95 250,00 206,61 250,00 

zaalhuur en drankjes 1000,00 675,00 1000,00 721,50 4000,00 

            

Fundraising dinner 8000,00 0,00 17500,00 18152,80 20000,00 

Catering 5000,00   13000,00 13429,12 15000,00 

Entertainment 2000,00   2500,00 1483,95 3000,00 

Podiumhuur 500,00   1000,00 995,00 1000,00 

Andere kosten 500,00   1000,00 2244,73 1000,00 

            

Ondersteuning 9500,00 0,00 8800,00 10820,76 50000,00 

Sporters 4750,00   5000,00 3145,96 5000,00 

Projecten 4750,00   3800,00 7674,80 45000,00 

            

Resultaat 50000,00 10027,76 60500,00 57499,00 110500,00 

    
     


