CBF Erkenningspaspoort

Fonds Gehandicaptensport
In 2030 is sporten voor met een handicap de gewoonste zaak van de wereld. Is de
sportparticipatie on par met die van mensen zonder handicap.

Sinds 1 juli 2000

Klik op het logo en ga naar de
website van het goede doel

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

1.004.000 miljoen mensen met een handicap hebben geen of
beperkte mogelijkheden om te sporten. Juist met een handicap is
sporten belangrijk; je wordt fysiek sterker en staat sterker in het
dagelijkse leven. Dat sluit aan op de Sustainable Development
Goals: Health en Well-being.

Uniek Sporten, de sportcommunity. Waar (pot.) sporters alles vinden
om te sporten. Zodat jij gewoon kunt sporten in de buurt. Het Gvoetbalplan voor amateurverenigingen, opleiding en aandacht voor
de sport. (s)Cool on Wheels voorlichting en rolstoelclinics voor groep
7 en 8.

Alle cijfers komen uit dit jaarverslag, deze cijfers zijn gevalideerd door het CBF.
Dit gaven we uit in 2018

Dit willen we bereiken
1.004.000 Miljoen mensen met een
handicap structureel laten sporten (of
bewegen). En daardoor fysiek en
mentaal sterker in het leven staan.
Voor een inclusieve samenleving.
Dat sluit aan op de Sustainable
Development Goals en het
Sportakkoord 2019-2022.

€ 5.057.374

24%

Maatschappelijk doel

72%

Wervingskosten

24%

Kosten administratie
en beheer

4%

72%

Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Door te inspireren, faciliteren (o.a.
clubs, coaches, hulpmiddelen)
activeren (pot. sporters, samen
met clubs/bonden
opleiding/evenementen)
2. Door nieuwe en bestaande
sporters te laten instromen en
behouden voor uitstroom:
sportplatform Uniek Sporten:
samenwerking met 45 Mworegio's
3. Door drempels te slechten en
nieuwe oplossingen te
ontwikkelen: bijv. een
sportmiddeluitleen Wheels2Sport
en een Online Personal Trainer.
4. Door uitstroom te voorkomen het
G-voetbal plan KNVB/ING:
amateurverenigingen te
stimuleren en de aandacht te
geven die het verdient.

€ 3.630.348

23%

77%

(Directe) dienst- en
hulpverlening

77%

Voorlichting en
bewustwording

23%

Dit waren onze inkomsten in 2018

Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de
doelstelling

€ 5.038.302

€ 2.686.471
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45%

Particulieren

34%

Bedrijven

45%

Loterijen

18%

Subsidies

3%

Medewerkers

16 fte

Vrijwilligers

0

Sector

Welzijn

Actief in

Nederland

Continuïteitsreserve
44%
Nodig om risico’s af te dekken en aan
toekomstige verplichtingen te kunnen
voldoen.
Bestemmingsfondsen 56%
Bestemming door de gever bepaald.

