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Inleiding 

 

Waar staan we voor 

Stichting G-Support ondersteunt sportieve activiteiten voor mensen met een beperking (in de 

ruimste zin van het woord). De stichting wil hier een bijdrage aan leveren met het 

doorbreken van het sociale isolement van betrokken sporters. Want sporten is niet alleen 

belangrijk om gezond en fit te blijven, het is ook een zinvolle bezigheid voor het 

onderhouden van sociale contacten en het ontwikkelen van sociale bezigheden van de 

sporter. Met het uitgangspunt voor ogen dat iedereen mee moet kunnen doen en niemand 

aan de kant hoeft te blijven staan, maken wij ons sterk om alle volwassenen en kinderen met 

een beperking aan het sporten te krijgen. 

 

Wat willen we bereiken 

De stichting heeft ten doel: het ondersteunen van sportieve activiteiten voor mensen met een 

beperking ( in de ruimste zin van het woord).  

 

Hoe willen we dit bereiken 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

 

Financieel 

• Het verlagen of mogelijk wegnemen van de financiële drempel, denk aan contributie, 

vervoer etc. daar waar geen sprake is van een voorliggende voorziening zoals een 

WMO waardoor de mensen kunnen doen wat ze graag doen zonder daarin beperkt te 

worden. Op deze manier haal je deze doelgroep uit hun sociale isolement en draag je 

bij aan de sociale-, motorische- en conditionele ontwikkeling. 

• Het persoonlijk begeleiden naar verenigingen (vervoer/buddy) en aanvragen van 

sporthulpmiddelen. 

• Ondersteuning van een jaarlijkse sportdag. 

• Nevendoel is om deze doelgroep unieke ervaringen te laten beleven door middel van 

toernooien, uitstapjes/activiteiten, feestavond en een hapje en drankje na de 

wedstrijd.  

• 2e fase: Mogelijke subsidie ondersteuning voor lokale verenigingen betreffende 

contributie, vervoer en sportevenementen voor mensen met een beperking. 

 

Integratie 

• Bevorderen van integratie van mensen met een beperking in de sportvereniging in de 

regio land van Cuijk. Het promoten en stimuleren van sport voor mensen met een 

beperking. 

• Het opzetten van een samenwerkingsproject met bestaande verenigingen, 

organisaties en scholen. Het ondersteunen en samenwerken met organisaties die 

mindervaliden een warm hart toedragen. 

• Het optimaliseren van de socialisering van deze doelgroep. 

• 2e fase: Daarnaast is het ontwikkelen van een transparant concept ook een doel. Het 

gaar hierbij om het creëren van een gemakkelijk over te nemen concept voor andere 

verenigingen.  

 

Prestatie 

• Sporters/deelnemers zich bewust laten worden van voor hun onbekende kwaliteiten 

en mogelijkheden. 

• 2e fase Het opzetten van nieuwe sportmogelijkheden binnen de regio ‘Land van 

Cuijk’. 

 

Wanneer blijkt dat de behoefte van de doelgroep verandert kan de doelstelling worden 

aangepast. De stichting beoogt niet het behalen van winst. 
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1. Missie/visie 

Helaas hebben veel mensen met een beperking het financieel en sociaal ontzettend moeilijk. 

Hierdoor hebben ze minder kansen om deel te nemen aan de maatschappij en te doen wat 

ze leuk vinden, namelijk sporten en onderdeel zijn van een team of geheel. Via Stichting G-

support  proberen wij deze doelgroep een betere en eerlijke kans te geven in onze 

maatschappij. 

1.2 Doelstelling 

Het ondersteunen van activiteiten voor sporters met een beperking ( in de ruimste zin van 

het woord), zodat deze deel kunnen nemen aan de maatschappij en kunnen doen wat ze 

leuk vinden. 

1.3 Strategie 

We willen onze doelstelling bereiken door het werven van donaties, fondsen en subsidies.  

 

Focus 

Stichting G-support gaat zich de eerste jaren focussen op het werven van donaties, fondsen 

en subsidies en het genereren van meer naamsbekendheid.  

 

Bovenstaande willen we realiseren door o.a. gebruik te maken van ons reeds opgebouwde 

netwerk en social media. Na de kick-off van onze stichting in 2017 en de realisatie van 

mooie evenementen in de afgelopen 4 jaren, blijven we het gesprek voeren met 

Ondernemers/ Fondsen en Gemeenten om een financieel kader te bouwen. Met behulp van 

promotieactiviteiten (website, Facebook, Twitter, krantartikelen en andere media) willen we 

nog meer naamsbekendheid genereren.   

Een goede website en beleidsplan is hierbij noodzakelijk.   

 

 

Wat hebben we nodig om het doel te bereiken 

Het vermogen van de stichting kan worden verwezenlijkt door: 

• Bijdragen van hen, die het doel van de stichting sympathiseren;  

• Bijdragen van hen in wie belang de stichting werkzaam is; 

• Subsidies;  

• Erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen; 

• Opbrengsten van activiteiten van de stichting; 

• Alle andere baten.  

 

Resultaat 

Het resultaat dat we proberen te bereiken en met daarbij de belangrijkste kernpunten zijn: 

• Dat mensen met een beperking een sport/hobby (SPORT) uit kunnen oefenen zonder 

dat ze hier financieel in beperkt worden.  

• Verder moet ook het nevendoel gerealiseerd zijn. Het concept waarmee de stichting 

opgericht is en opereert moet toegankelijk, gemakkelijk over te nemen en 

transparant zijn. 

• Alle resultaten worden gerealiseerd door middel van sponsoring en fondsenwerving 

die direct en volledig ten goede komen aan de doelstellingen van de stichting. Er 

zullen dus geen manuren, bonussen enzovoorts uitbetaald worden. 

 

Particulieren en bedrijven 

Het werven van donaties willen we realiseren door  actief sponsoren te benaderen. Daarnaast 

willen we een of meerdere sponsoravond(en) organiseren om het doel van onze stichting te 

verduidelijken. Met behulp van sponsorpakketten proberen we het transparant en 

interessant te maken voor potentiele sponsoren. Deze sponsoren worden verdeeld onder de 
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vrienden van stichting G-support (particulieren) en sponsoren van stichting G-support 

(bedrijven en partners). Vanaf een sponsorbedrag van €100,- krijgt de sponsor een 

vermelding op de website van de stichting. 

 

Fondsen en goede doelen 

Het werven van fondsen willen we realiseren door het aanschrijven van goede doelen en 

fondsen. Bij het aanschrijven zullen we de doelstellingen en intenties van onze stichting 

delen. Daarnaast zullen wij deze fondsen ook betrekken bij de uitvoering van onze 

evenementen en plannen, zodat ook hen de beleving en betrokkenheid bij onze doelgroep 

ervaren. 

 

 

Gemeentelijke , overheidsubsidies 

Het werven van subsidies willen we realiseren door uit te zoeken welke mogelijkheden er 

allemaal zijn op subsidiegebied voor deze doelgroep. Als stichting zullen wij de 

desbetreffende subsidies dan proberen aan te wenden, of in ieder geval ondersteunen in de 

aanvraag van subsidies voor de desbetreffende personen/situaties.  

 

2. Huidige situatie 

Medio 2015 zijn een enthousiaste groep mensen bij elkaar gekomen met plannen om 

sporten voor iedereen mogelijk te maken. Oriëntatie op behoeften, mogelijkheden en 

faciliteiten hebben de kaders van de nieuw op te zetten stichting gevormd. Op 3 januari 

2017 is de stichting G-support officieel opgericht bij de notaris.  

 

Waarom een stichting 

In 2014 zijn we bij Vianen Vooruit gestart met het oprichten van een senioren G-

voetbalteam. De basis van het G-voetbalteam van Vianen Vooruit is ontstaan bij IBN, door wie 

er regelmatig zaalvoetbaltoernooien werden georganiseerd voor hun medewerkers. IBN 

brengt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol naar betaald werk. Het gaat 

hierbij om mensen met een verstandelijke-, motorische- en/of zintuigelijke beperking. IBN 

Cuijk was gedurende deze toernooien altijd goed vertegenwoordigd en vanuit deze groep 

werd de behoefte uitgesproken om te kunnen deelnemen aan een teamsport, in dit geval 

voetbal. Hiermee was de basis gelegd voor het G-voetbalteam van Vianen Vooruit . Omdat de 

initiatiefnemers al bekend waren met deze spelers/medewerkers van IBN en de vereniging 

was de basis voor het team al snel gelegd. 

 

De afgelopen vier jaar is het nog steeds gebleken  dat de afstand tot sport en spel voor 

mensen met een beperking te groot is. De noodzaak om daarom blijvend aandacht te vragen 

voor het inclusieve sporten in de regio is er nog steeds. Dat maakt dat we als stichting ons 

hard blijven maken voor een ieder voor wie sport- en spelbeleving en sociaal kontakt niet 

vanzelfsprekend is.  

 

Corona-tijd 

Sport en spel voor mensen met een beperking is in Corona-tijd afgeschaald naar nul of bijna 

nul. Dat is pijnlijk, vooral omdat juist het voor een groot deel van onze doelgroep het zo 

belangrijk is bepaalde ontspanning te vinden in inspanning en plezier. We hopen daarom 

ook van harte dat we als stichting in de loop van 2021 weer een evenement mogen 

organiseren en weer velen mogen verwelkomen voor een fantastisch evenement. 

 

2.1 Activiteiten van de organisatie 

De stichting wil zich de komende jaren blijven inzetten om donaties en fondsen te werven en 

om meer naamsbekendheid en sociale interventie te genereren. Dit moet gerealiseerd 

worden met behulp van o.a. een gedegen website, social media en actieve benadering naar 

donateurs.  
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Maar daarnaast is het aanwakkeren van interesses bij verenigingen en clubs om sport- en of 

spel aan te bieden voor mensen met een beperking de uitdaging de komende tijd! 

 

Met deze donaties en fondsen hopen we de 1e fase doelstellingen te kunnen bereiken 

(refererend aan 1. Inleiding – hoe willen we dit bereiken).  

 

 

2.2 voorbeelden van activiteiten 

 
Sinds 2015 is het G-voetbaltoernooi bij Vianen Vooruit een jaarlijks terugkerend 

evenement(*) . Met behulp van de IBN is er in 2015 met een enthousiaste groep mensen 

gestart met de organisatie van het G-voetbaltoernooi. Medio 2017 is dit G-voetbaltoernooi 

uitgebreid met sport- en spelactiviteiten waar iedereen aan deel kan nemen, dus ook niet 

voetballers. Deze sport- en spelactiviteiten zijn met name bedoeld om ook andere uit onze 

doelgroep kennis te laten maken met sport en spel, maar ook met elkaar.  

Maar we hebben nog meer gerealiseerd de afgelopen vier jaar, hieronder een greep uit het 

scala van activiteiten, waar we ook een beroep konden doen op vrijwilligers van diverse 

lokale verenigingen en clubs; 

 

* Zwem-Inn  

* Spinning clinic 

* Disco avond met goochel show 

* Zitvolleybal 

* Indoor en outdoor sport en spel event 

3. Toekomst 

Door de bezuinigingen in de gehandicaptenzorg en het sociale domein de afgelopen jaren 

wordt het voor mensen met een beperking steeds moeilijker goed te kunnen participeren in 

de maatschappij. Deze bezuinigingen hebben een negatieve impact op financieel- (minder 

geld beschikbaar) en sociaalgebied (minder tijd voor persoonlijke begeleiding) voor mensen 

met een beperking.  

 

Als gevolg van het bovenstaande ontstaat er steeds meer vraag naar instanties/ instellingen 

die wel kunnen helpen op zowel financieel als sociaal gebied, zodat deze doelgroep beter 

kan participeren, ze weer kunnen doen wat ze leuk vinden in plaats van in het sociale 

isolement te blijven hangen.  

 

Met de stichting zien we mogelijkheden om het bovenstaande te kunnen realiseren, omdat 

er enerzijds behoefte naar is en anderzijds donateurs en fondsen dit soort activiteiten graag 

ondersteunen. We hebben ons dan ook van harte aangesloten bij het lokale sport akkoord 

van de gemeenten Cuijk en Grave, om samen met andere belangstellenden en verenigingen 

te werken aan een inclusieve sport- en spelcultuur in Land van Cuijk. 
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3.1 Voorbeeld 

 
De vanzelfsprekendheid dat ouders/verzorgers/partners van betrokken sporters in de 

toekomst nog de financiële ondersteuning kunnen  bieden vervalt ongetwijfeld. Vergrijzing 

en veranderingen in regelgeving in het sociale domein zijn aanleidingen die de toestroom 

van financiële middelen in de toekomst voor deze groep zal beperken. Derhalve is het 

noodzakelijk nu al uit te zien naar alternatieve financiële bronnen, om de doelgroep ook in 

de toekomst aan sportieve activiteiten te kunnen blijven laten deelnemen of ermee kennis te 

laten maken. Niemand hoort aan de kant te blijven staan. 
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4 Organisatie 

 
Naam: Stichting G-support 

KVK nummer: 67703100 

RSIN: 857139216 

ANBI Status: 

Activiteiten: Het mogelijk maken van deelname aan sportieve activiteiten voor 

mensen met een beperking in de ruimste zin van het woord. Het ondersteunen van 

activiteiten voor sporters met een handicap. 

 

Website: www.G-support.nl 

Email: info@g-support.nl 

Postadres: Annabellastraat 31   6515 CG  NIJMEGEN 

Contactpersoon: Margo van Dijk – van Esch 

Telefoonnummer: 06-17727344 / 024-3732487 

4.1 Bestuur 

Het bestuur ziet er als volgt uit: 

 

Voorzitter:   Margo van Dijk- van Esch 

Penningmeester:  Rik Willemsen 

Secretaris:   vacature 

Bestuurslid:   Tom Willemsen 

Bestuurslid:   Monique Vogels 

 

Het bestuur ontvangt geen vergoedingen voor haar werkzaamheden, uitsluitend 

onkostenvergoeding.  

 

4.2 Werknemers 

Er zijn geen werknemers in dienst van de stichting. Er zal, waar nodig, gebruik worden 

gemaakt van andere vrijwilligers dan het bestuur. 

 

 

5. Financiën 

 
De lopende kosten gedurende de jaren zijn: 

-Bankier kosten  

-Logo- en Websiteontwikkelingskosten 

-Website onderhoud en drukwerk 

-Aansprakelijkheidsverzekering/Rechtsbijstandsverzekering 

- Vrijwilligersvergoeding bij verrichtte hand en spandiensten bij activiteiten/evenementen 

aan anderen dan bestuursleden. 

-KVK kosten 

 

Bovenstaande kosten zullen gedekt moeten worden om rendabel te zijn. Bovenstaande zijn 

de kaders om de stichting succesvol te maken. Op welke manier wij deze inkomsten willen 

genereren staat beschreven in Hoofdstuk 1.3.  Alle overige inkomsten (buiten de vaste 

kosten om) zullen benut worden ten behoeve van de doelstellingen zoals genoemd in 

Hoofdstuk 1.  

 

Stichting G-support zal ten alle tijden transparant zijn in haar bedrijfsvoering.  

 

 

http://www.g-support.nl/
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