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Voorwoord

In 2017 is Dutch Adaptives opgericht door enthousiaste sporters van Team No Limits NL.
Team No Limits was in 2014 opgericht als ambassadeursteam van het Revalidatiefonds.
Dit team, bestaande uit sporters met een beperking of chronische ziekte, heeft
sindsdien grensverleggend bijgedragen aan het toegankelijk maken van sport op elk
niveau. Om de doelstellingen van Team No Limits te waarborgen werd het noodzakelijk
geacht een eigen stichting op te richten, los van het revalidatiefonds, met de missie
dat sport toegankelijk gemaakt dient te worden voor IEDEREEN. Dit omdat sport direct
bijdraagt aan de zelfstandigheid en volwaardigheid van het leven van mensen met een
beperking of chronische ziekte. Waar we in 2019 hadden voortgeborduurd op waar we
in 2018 al mee aan de slag waren gegaan, namelijk de basis van de stichting versterken.
Er werden clinics gegeven en trainers opgeleid om sporters met een beperking beter te
kunnen begeleiden. Voor 2020 waren de verwachtingen dan ook hoog gespannen. Een
nieuwe huisstijl & website stonden op de planning om te zorgen dat onze stijl beter
paste bij wat we wilde uitdragen. Ook op gebied van sport & belangenbehartiging
hadden we grootste plannen, verder werken aan clinics geven, nog meer trainers
opleiden én een groot project om sporters duurzamer naar sport te begeleiden. Dit
laatste was het Triathlon traject. Dit traject hebben we gelukkig wel kunnen opzetten,
maar andere clinics, trajecten en de lancering van ons meldpunt hebben helaas door
corona geen doorgang kunnen vinden. Ook teamuitjes en dergelijke bleken lastig door
de geldende regels. Toch hebben we er een mooi jaar van gemaakt waarin we 12
mensen structureel naar meer sporten hebben begeleid. Hopelijk mogen we dat in 2021
ook weer gaan doen.
Met sportieve groet,
Het bestuur & de coördinatoren van stichting Dutch Adaptives
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De fundering voor 2020 was in 2019 al gelegd. Zo hadden we in 2019 tijdens onze
teamdag plannen voor de toekomst uitgewerkt, waaronder clinics en een langduriger
traject om mensen met een beperking duurzamer naar sport te begeleiden. Deze clinics
bestonden uit de clinics die we in 2019 ook al hadden gegeven: ‘Start to sport’ voor
sporters met een beperking & ‘Train de trainer’ voor trainers die graag willen leren hoe
ze mensen met een beperking het best kunnen trainen. Deze trajecten vielen onder het
kopje ‘sport’. Om het verder te stroomlijnen hadden we ook onderwerpen als
‘Marcom’, ‘belangenbehartiging’ en ‘start to trial’ op de agenda staan.
Onder marcom viel de ontwikkeling van een nieuw logo, een nieuwe website en
sponsoring voor het teamfonds dat in 2019 in het leven was geroepen.
Onder sport viel onze teamdag/teamuitjes, clinics voor professionals, zoals de train de
trainer clinics, het geven van seminars over sporten met een beperking en de start to
sport trajecten. Deze laatsten vormen een tak apart omdat ze mensen langdurig naar
sport begeleiden. Tijdens deze trajecten worden mensen een half jaar lang begeleid
om te trainen voor een afsluitende wedstrijd.
Onder belangenbehartiging vielen het uitwerken van producten voor gemeenten, het
meldpunt en de supportbeurs. Vanwege corona konden geen van deze activiteiten door
gaan. Gemeenten hadden helaas andere dingen aan hun hoofd dan zich bezig houden
met sport voor mensen met een beperking. Dit zijn dan ook dingen die doorgeschoven
zijn naar volgend jaar.
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Sport
Start to sport - Triathlon
Aanvankelijk onder leiding van Marloes, en later omdat dit niet geheel vlekkeloos ging,
onder leiding van Nynke hebben 13 sporters een ontzettend gaaf traject gevolgd om toe
te werken naar een triathlon (uiteindelijke wedstrijdafstand afhankelijk van de
mogelijkheden van de sporter). Onder begeleiding van 2 coaches, Arie (gecertificeerd
triathlon coach, die zich geheel belangenloos voor dit traject heeft ingezet) & Joyce
hebben de deelnemers toe getraind naar hun doel. Naast de 2 coaches had elke
deelnemer ook een persoonlijke buddy toegewezen gekregen. Dit is iemand die al
ervaring met de triathlon sport heeft en kan trainen met de sporter, maar ook handige
tips kan uitwisselen of eventueel met transfers etc. kan helpen.
Ze hadden meerdere digitale coachcalls om verschillende onderwerpen te bespreken.
Ook vonden er meerdere clinics plaats om bijvoorbeeld het zwemmen te verbeteren of
om te kijken naar de roltechniek van de rolstoelers of de hardlooptechniek van de
lopers. Ook was er een clinic geheel gewijd aan het wisselen, wat een belangrijk
onderdeel van de triathlon is. En er moest natuurlijk geoefend worden middels een mini
triathlon. Keer op keer zetten onze teamleden en andere vrijwilligers zich belangeloos
in om deze clinics tot een groot succes te maken. Zelfs paratriathleet Geert Schippers
wilde gratis een clinic geven om onze sporters te inspireren. En geïnspireerd werden
ze, veel van de deelnemers doen nog steeds aan triathlon en zijn er fysiek veel op
vooruit gegaan.
Het uiteindelijke doel van het traject was deelnemen aan de triathlon van Alphen. Deze
triathlon kon echter helaas niet plaats vinden, maar Dutch Adaptives zou Dutch
Adaptives niet zijn, als we daarvoor niet met een oplossing kwamen. Nynke heeft een
geweldige triathlon georganiseerd in Almere, waar alle deelnemers toch de afstand die
ze wilden konden afleggen en het traject met een goed gevoel konden afsluiten.
Dankzij de harde inzet van onder andere Nynke, Arie, Joyce en alle andere vrijwilligers
is het een mooi traject geworden dat zeker in 2021 nog maals zal plaats vinden. Op dat
we nog meer mensen langdurig en duurzaam naar sport mogen gaan begeleiden.
Seminars
Omdat veel van de evenementen gecancelled werden, werd er besloten om een aantal
seminars te gaan geven. Deze seminars werden gegeven onder leiding van MichaelRobbert en hij nodigde steeds een bekende sporter met een beperking uit, of iemand
anders die over dingen kon praten die voor sporters met een beperking belangrijk zijn,
zoals bijvoorbeeld de mindset. Al met al was die een succes en werden de seminars via
facebook goed bekeken.
Teamdag/teamchallange
Om nog meer te verbinden heeft begin 2019 voor het eerst de Dutch Adaptives
teamchallenge plaats gevonden bij Tough Ground. Tijdens deze challenge konden
verschillende teams elkaar uitdagen om te laten zien wie het snelste een obstacle
parcour af kon afleggen. Helaas kon een herhaling van dit evenement niet plaats vinden
door de geldende Corona regels, en door het feit dat ons team bestaat uit mensen met
een beperking en/of chronische ziekte die vaak toch wat kwetsbaarder zijn. We durfde
dan ook geen risico te nemen.
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Clinics
Begin 2020 net voor corona hebben er nog een aantal start to sport en trainersclinics
plaats gevonden, waarin we toch weer een aantal sporters hebben kunnen laten kennis
maken met crossfit en een aantal trainers de fijne kneepjes van het vak, namelijk
mensen met een beperking trainen, hebben geleerd.
Belangenbehartiging
We hadden grote plannen voor de supportbeurs, waarin met verschillende partijen werd
samen gewerkt, waaronder Kees-Jan van der Klooster om ook een belevenisparcours op
te zetten waar mensen konden crossfitten, handbiken en andere sporten konden
proberen. Dit zou voor een goed momentum zorgen om het meldpunt te lanceren en
Dutch Adaptives verder op te kaart te zetten. Helaas is de hele supportbeurs
geannuleerd van wege corona en zal deze ook niet in 2021 plaats vinden. Hierdoor zijn
we een groot momentum verloren en hebben we ook de kans gemist om het meldpunt
uit te rollen.
Marcom
Om onze missie zo goed mogelijk uit te dragen is er
een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Hierbij zijn we door
meerdere bedrijven geholpen om een idee te krijgen
van wat we precies wilde. Uiteindelijk heeft
Michael-Robbert Brans de huisstijl uitgewerkt en
hebben we dankzij zijn inspanningen een mooi
nieuw logo. En zal er mooie nieuwe teamkleding
gaan volgen zodat we die kunnen dragen als
teamleden.
Bij deze nieuwe huisstijl hoorde ook andere visuele uitingen, zoals banners, vlaggen én
een geheel nieuwe website. Deze website is samen met Pim Plaatsman, van Wayne
Parker Kent & Michael-Robbert Brans ontwikkeld en Nynke Plaatsman-Visser heeft zich
hard ingezet om de website te vullen en zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. We
zijn erg blij met beide ontwikkelingen omdat we nu weer een huisstijl hebben die echt
bij ons past.
Samenwerkingen
Ook in 2020 konden we blijven vertrouwen op de kennis van ons oude mentorbedrijf
genaamd Smarter.nl, waar we via de Bart de Graaff foundation mee in contact waren
gekomen. Zij waren altijd bereikbaar voor zakelijke input of het mee kijken naar ons
organisatiemodel.
Ook dit jaar hebben we weer mogen genieten van de mooie samenwerking tussen Dutch
Adaptives en Pixel Dezign photography. De fotograaf van dit bedrijf, Hendrik heeft het
weer mogelijk gemaakt dat we super goede foto’s van al onze evenementen hebben,
waarvoor dank. We kijken dan ook uit naar een voortzetting van deze samenwerking.
Andere partijen waarmee we dit jaar nauw hebben samen gewerkt, naast Smarter.nl en
de Bart de Graaff foundation, zijn Buddy2Survive, FSF CrossFit & unscared crossfit,
Tough Ground, NTB, KJ projects, ‘New You, Food & Coaching’, Stichting Smiles en
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Handicap NL en Fonds Gehandicapten Sport Nederland belangrijke stakeholders van
onze stichting. We hadden gehoopt deze samenwerkingen verder uit te breiden in 2020,
maar door het cancelen van veel evenementen is dit helaas niet mogelijk gebleken. Wel
heeft Crossfit Haarlem een super mooie fundraiser voor ons gedaan en hebben we die
dus aan ons rijtje mogen toevoegen, waarvoor veel dank.
We waren in 2019 benaderd door Adaptive Crossfit Throwdown om te kijken of we een
samenwerking wilde aangaan. Echter wilde zij al eind 2020 een adaptive crossfit league
opgezet hebben en gezien de moeilijkheden qua schalen, konden wij niet garanderen
dat we dit konden waarmaken. Daarbij wilde we ook graag eerst focussen op de
breedte sport, dus zo veel mogelijk trainers opleiden om sporters met een beperking te
kunnen trainen. Deze samenwerking is dan ook in 2020 niet van de grond gekomen. Wel
is er contact gelegd met Crossfit Lowlands Throwdown om te kijken naar
samenwerkingsmogelijkheden met hun.
Ook in 2020 moeten we natuurlijk uitdragen wat je allemaal kan doen ondanks je
beperking, zodoende hebben er weer mensen vanuit Dutch Adaptives aan een aantal
toffe evenementen mee gedaan. Helaas waren dit door corona lang niet zo veel
evenementen als dat we graag zouden willen. Zo werd ook de Ultimate Warrior run
afgelast. Hopelijk worden dat er in 2021 of 2022 weer meer.
In 2019 werd het teamlidmaatschap in het leven geroepen, mensen kunnen lid worden
van team dutch adaptives. Een team waarin we elkaar inspireren om zo veel mogelijk
uit sport te halen, maar ook een team waarmee we toffe sportactiviteiten kunnen gaan
doen. En natuurlijk een team dat als geheel kan uitdragen hoeveel er mogelijk is
ondanks je beperking.
De toekomst
Om te zorgen dat sporters met een beperking een meer duurzame relatie met sport aan
kunnen gaan, is het Start to trial – triathlon traject geboren in 2019 en heeft dit in 2020
plaats gevonden. Vanwege het grote succes zouden we graag meer mensen op deze
manier duurzaam naar sport begeleiden. Daarom is er een format ontwikkeld in
samenwerking met Joyce, van New You, Food & Coaching, waarbij meer van dit soort
trajecten voor verschillende sporten plaats zouden kunnen vinden. Voorwaarde
daarvoor wel is, dat we sponsoring van fondsen krijgen. Wat erg lastig is voor een
traject wat langere tijd duurt. Daarom hebben we het traject nu zo ingezet dat
deelnemers een maandelijkse bijdrage moeten doen en dat ze een ander deel kunnen
crowdfunden. Voor 2021 zouden we weer graag een triathlon traject doen en
afhankelijk van de financiële mogelijkheden ook een fitness of hardloop traject.
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Financiën

Qua financiën was 2020 vergelijkbaar met 2019, we hadden verwacht dat het wederom
een uitgebreider jaar zou worden, maar met het cancelen van veel evenementen
hebben er ook minder transacties plaats gevonden.
De subsidie die we van Fonds Gehandicapten Sport in 2019 hadden goed gekeurd
gekregen, voor onder andere onze clinics hebben we in 2020 uitbetaald gekregen.
In 2019 is ook het lidmaatschap geïntroduceerd, sporters kunnen tegen betaling van
€35,- een jaar lid van ons worden. Dit heeft gezorgd voor een extra €350,- aan
inkomsten, ten bate van het teamfonds, teamdagen & de shirts die nieuwe leden nog
gaan krijgen.
Naast de gelden verkregen uit de lidmaatschappen hebben we ook inkomsten gehad
vanuit de Dutch Adaptives team challenge, vanuit de clinics, vanuit donaties en vanuit
een fundraiser van Haarlem Crossfit, vanuit de dodentocht actie van Sebastiaan van
Nieuwenhuizen, vanuit facebook acties en een tikkie actie.
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Door het ontvangen van deze donaties hebben we onder andere het triathlon traject
mede mogelijk gemaakt en hebben we extra reserves opgebouwd.
Belangrijk om voor de balans nog te vermelden is dat projecten zoals de start to sport
clinics en de train de trainer clinics nog tot in 2020 doorlopen en dat de weergegeven
balans voor deze projecten dus niet de eindbalans is.
Kosten 2020
De gemaakte kosten in 2020 bestaan uit de volgende: Standaard maandelijkse kosten
voor de rekening bij de Rabobank, voor onze betaal module Mollie, voor het
boekhoudprogramma, voor promotiematerialen, voor de clinics, voor vrijwilligers, voor
de bestuursaansprakelijkheid verzekering en de maandelijkse kosten voor de hosting
van de website. Ook hebben we specifieke kosten gemaakt voor het triathlon traject,
trainers die uitbetaald moesten worden, clinic locaties die betaald moesten worden,
trainingspeaks het programma waarmee de deelnemers elke week een nieuw schema
kregen, shirts voor de deelnemers, drukwerk, etc.
Lening creditcard Nienke (inmiddels is er een creditcard op naam van de stichting
aangevraagd om dit in de toekomst te voorkomen) t.b.v. trainingspeaks €393,94
Baten 2020
Onze inkomsten zijn gegenereerd door de clinics, de maandelijkse bijdrage van
deelnemers van het triathlon traject, donaties en fondsen.
- Banksaldo: €9885,64
- Eigen vermogen:
o Algemeen: 1285,07
o Resultaat: 8600,57
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EXPLOTATIE REKENING 2020
BATEN Totaal

Bestaande uit
150
150
5825,33
6465,33
2380
2457
70
350
568,33

Train de trainer
Via Mollie

Donaties

500

Fundraisers

3480,01

Tikkie actie

62

subsidies

5000

Totaal

15017,34

1000 te veel i.v.m. verrekeningen na fout website
Triathlon vaste bijdrage
Triathlon crowdfunding
Maandelijkse Donaties
Lidmaatschappen
Overige

250 NTB bijdrage triathlon traject
250 NTB hesjes - terug betaald op 13-01-2021
1888,72
400
664,71
376,58
150

crossfit haarlem fundraiser
crossfit haarlem fundraiser
dodentocht
dodentocht
facebook actie
9 tikkies

5000 fonds gehandicapten sport

LASTEN Totaal
Vaste lasten

Bestaand uit
737,84
119,37
149,5
297,55
171,42

Variabele
kosten

5043,49

Onkosten
declaraties

722,83

bank
boekhouding
website
verzekering

10,02
865,95
3443,19
594,02
42
88,31

reclame & advertentie
kantoor
projecten (triathlon)
representatie
drukwerk
kosten mollie
(0,92 rechtstreeks via bankrekening, 87,39 ingehouden bij mollie)
365,84 train de trainer
356,99 triathlon

Totaal
Totaal

6504,16 Inclusief kosten Mollie
6416,77 Exclusief al verrekende kosten Mollie
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Totaal

Eigen vermogen
Algemeen
Resultaat
Totaal

1285,07
8600,57
9885,64

Schulden Totaal
Crediteuren

Lening van Nienke

Totaal schulden

Bestaande uit
462,96
212,96 Shirts triathlon (verkeerd geleverd, daarom
nog niet betaald)
250 NTB hesjes (niet geleverd, dus geld moet
terug gestort worden)
393,94
393,94 TrainingsPeaks 8 maanden - via creditcard
Nienke
856,9

Totaal eigen vermogen minus schulden

9028,74
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