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Voorwoord  
 
 
Dit is het beleidsplan van Stichting OnbeperktSport.  
Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft 
inzicht in de werving en het beheer van de gelden. 
  
Het plan is opgesteld in kader van de ANBI regeling en zal jaarlijks 
worden geactualiseerd.  
 
 
Het bestuur van Stichting OnbeperktSport 
 
H.F. Rotgans 
Voorzitter  
1 februari 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
1 De organisatie  
 
Stichting  Onbeperkt Sport  

Onbeperkt Sport is een sportkrant gericht op gehandicaptensport, zowel breedtesport als 
topsport. Van vrijwilliger tot sporter, van sportvereniging tot sportmogelijkheden,  
Alles en iedereen krijgt de aandacht in deze bijzondere krant. 
 
"De"  sportkrant mede geschreven en gefotografeerd door gehandicapten. 
 

1e uitgave:   16 januari 2013. 

Grootte:  4x per jaar met 8 pagina’s (doorgroeien naar 12 pagina’s/24 
pagina’s per oplage).  
De krant wordt na de verspreiding digitaal uitgebracht op en via de 
website www.onbeperktsport.nl.  

Oplage:   110.000 exemplaren.  

Verspreiding:    85.000 stuks huis‐aan‐huis in Almere 
 25.000 los gedrukt en geleverd bij sportverenigingen, 
gemeentelijke instellingen, scholen en diverse publieke locaties 
door geheel Flevoland. 

Kopij:  OnbeperktSport wordt mede geschreven door gehandicapten.  
Zij worden door de redactie opgeleidt te gaan schrijven.  
IWP Academy gaat hiervoor speciale workshops organiseren. 

 
Stichting OnbeperktSport : 
De stichting heeft geen winstoogmerk. 
 
2  Doelstelling, doelgroep en visie:  
De stichting OnbeperktSport stelt zich tot doel gehandicapten bekend te laten 
worden met verschillende sportmogelijkheden. 
Stimuleren van de gehandicaptensport. 
De website www.onbeperktsport.nl zal naast de sportkrant een belangrijke rol gaan 
vervullen. 
D.m.v. donateurs, subsidies, fondsen, acties en activiteiten door het jaar heen zullen 
er gelden worden binnen gehaald. 
De opbrengst wordt besteedt  aan de gehandicaptensport. 
In de  Provinciale sportnota is als doelstelling opgenomen om in 2016 25 % van de 
mensen met een beperking actief een sport te laten beoefenen. De Stichting 
OnbeperktSport wil een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van die 
doelstelling. 

 
De sportkrant “ OnbeperktSport “ heeft als extra doelstelling de krant naar minimaal 
24 pagina’s te brengen met een landelijke uitstraling. 



 
 
3 Bestuur Stichting  OnbeperktSport  

Het bestuur bestaat uit:  
Voorzitter/ fotoredactie  Fred Rotgans 
Hoofdredactie                               Marcel Beijer   
Secretariaat/penningmeester       Marcel van Alder                      
Sales/ marketing/ activiteiten    Timo Peters 
 
Donateurs/vrienden : 
Men kan donateur worden van de stichting ‘OnbeperktSport ‘.  
Donateurs krijgen ruimte in het blad om zich te presenteren.  
De ruimte kan door een bedrijf, vereniging of organisatie redactioneel worden ingevuld 
Iedere gift is welkom.  
Vrienden van de stichting kunnen een maandelijkse of een eenmalige donatie geven. 
 
Microkredieten en giften 
De opbrengst wordt besteedt aan microkredieten en giften.  
De microkredieten en giften worden uitgegeven aan de gehandicapte sporters.  
Sporters kunnen een aanvraag doen voor bijvoorbeeld een aangepaste fiets of het 
lidmaatschap van een vereniging. De aanvragen voor een microkrediet of gift worden 
beoordeeld door een aparte commissie.  
 
 
Foto expositie: 
Aan het eind van het  jaar wordt er een foto expositie gehouden. 
De foto expositie wordt gehouden  in het Topsportcentrum, 
Pierre de Coubertinlaan 7,  1362 LA,  Almere. 
Alle verhalen en foto’s  gemaakt voor OnbeperktSport zijn dan in het Topsportcentrum 
te bezichtigen. 
De fotoredactie zal bestaan uit Fred Rotgans en Robbert Dieperink. 
Robbert Dieperink is rolstoel gebonden. 
Tevens zal in een uitgeklede vorm er door geheel Flevoland bij diverse instanties en 
organisaties een expositie plaatsvinden 
 
Website: www.onbeperktsport.nl 
Donateurs worden op de donateurs pagina worden vermeld met logo en doorlink naar 
hun eigen website. 
Verenigingen krijgen op de website de mogelijkheid een eigen pagina te vullen als 
presentatie . Men krijgt een eigen inlog zodat men in een vast format verslag kan doen of 
nieuw kan brengen. 
Gehandicapten moeten de mogelijkheid hebben via de sportkrant en de website de weg 
kunnen vinden naar een sport, vereniging en de coördinator 
 
 
 
 
 



 
4 Samenwerkingsverbanden: 
 
Sportservice Flevoland  is de samenwerkingspartner van OnbeperktSport namens de 
provincie. 
Zij voeren in Flevoland het secretariaat voor OnbeperktSport en zijn de verbindingsbrug 
tussen verenigingen, gemeentelijke instellingen, sporters, scholen, enz. 
Sportservice Flevoland voorziet OnbeperktSport van input op allerlei sportgebied. 
Ook heeft Sportservice Flevoland financiële ondersteuning gegeven. 
 
De Provincie: 
De  Provinciale sportnota met daarin de genoemde doelstelling en de belangrijke 
bijdrage van OnbeperktSport heeft  Sportservice Flevoland (de uitvoeringsorganisatie 
en het kenniscentrum van het provinciale sportbeleid) om die reden dan ook een 
bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de eerste krant en de stichting. 
 
Een tweede belangrijke activiteit van de stichting is het opleiden van mensen met 
een beperking om zelf de redactie van de krant te voeren. In het bijzonder wordt 
daarbij aandacht besteed aan mensen met een verstandelijke beperking.  
Deze week bespraken Provinciale Staten de nota ‘Naar een nieuw verzorgd 
Flevoland’. In deze nota wordt uitvoering gegeven aan het onderdeel ‘Samenleving 
en Voorzieningen’ uit het coalitieakkoord.  
Gehandicapten en vrijwilligers zijn beleidsthema’s waar Provinciale Staten deze 
periode extra aandacht aan willen besteden. Daarnaast spreekt het coalitieakkoord 
over Vitale Coalities, het samen met andere publieke en private partijen 
ontwikkelingen of uitvoering van beleid tot stand brengen.  
 
Het initiatief van OnbeperktSport draagt dus op meerdere fronten bij aan het 
provinciaal beleid. 
Het stimuleert participatie van gehandicapten in sport en vrijwilligerswerk.  
Vrijwilligers zijn actief betrokken bij de stichting.  
Het bedrijfsleven heeft al laten zien de initiatieven van harte te ondersteunen en via 
Sportservice Flevoland draagt de provincie bij waarmee Stichting OnbeperktSport als 
een eenvoudige, bottom-up vorm van een vitale coalitie kan worden aangemerkt. 
 
Sportbedrijf Almere is  namens de gemeente Almere de tweede 
samenwerkingspartner. 
Sportbedrijf Almere verzorgt input op allerlei sportgebied. 
 
Advisering en accountancy  Flynth zal Stichting OnbeperktSport financieel begeleiden. 
Flynth verzorgt de gehele administratie en begeleiding van de stichting. 
OnbeperktSport hecht veel waarde aan de financiële transparantie waardoor de keuze 
op een extern gerenommeerd  landelijk accountantskantoor is gevallen. 
 
Media partner is AlmereDezeWeek en levert een belangrijk aandeel in de 
verspreiding en exposure van OnbeperktSport 
 
Totally Hosted:  website en beheer. 
All Prints:  Opmaak krant OnbeperktSport 
 
Stichting OnbeperktSport zal dit jaar diverse organisaties gaan benaderen en mogelijke 
samenwerking proberen te realiseren. 



 
5. Het beheer van het vermogen 
 
Uitgangspunt is dat het vermogen wordt besteed aan de doelstellingen van de 
stichting. Als er een situatie ontstaat dat gelden voor langere tijd onder beheer van 
de stichting vallen (bijv. giften welke nog niet direct worden besteed), dan zal de 
stichting zorg dragen voor een zo hoog mogelijk rendement. Omdat de stichting geen 
risico mag en wil nemen zal dit beperkt blijven tot spaarrekeningen/spaardeposito’s. 
Elk besluit tot afwijking van deze beleidsregel dient met instemming van het volledige 
bestuur genomen te worden. Kosten verbonden aan dit beheer dienen, voor zover 
mogelijk, gedekt te worden door opbrengst uit het rendement van het vermogen. 
 
6. Financieel beleid 
 
Jaarlijks wordt, aan het einde van een boekjaar, een begroting opgesteld voor de te 
verwachten operationele kosten voor het aankomende boekjaar. Teneinde de stichting 
financieel gezond te houden zullen deze begrote kosten ingehouden worden op de uitkering 
van verworven gelden. De stichting zal zich inspannen om de operationele kosten zo laag 
mogelijk te houden, zonder de doelen van de stichting daarmee te compromitteren. Binnen 6 
maanden na afloop van een boekjaar zal een financiële verantwoording over het afgelopen 
boekjaar opgemaakt worden door Flynth adviseurs en accountants in samenwerking met de 
penningmeester van de stichting. 
 
7  Promotie: 
 
Ambassadeurs: 
Het boegbeeld voor Onbeperkt Sport is Monique Kalkman‐van den Bosch. 
Meervoudig gouden medaille winnares op de Paralympics. 
Een voorbeeld voor vele gehandicapte sporters !! 
 
Comité van aanbeveling. 
Het Comité van aanbeveling zal bestaan uit diverse personen die zich landelijk zullen 
inzetten voor Stichting OnbeperktSport. 
Jan Smit heeft zich bereid verklaart plaats te nemen in het Comité en de 
stichting indien mogelijk landelijk te promoten. 
 
 
Stichting OnbeperktSport benadert de doelgroep, organisaties en instellingen 
d.m.v.: 
- De sportkrant OnbeperkSport 
- Almere Deze Week , de krant van Almere huis aan huis 
- Website www.onbeperktsport.nl 
- Logo OnbeperktSport zoveel mogelijk uit te wisselen en op diverse websites.  
- Op Facebook 
- Twitter  
- Door vrijwilligers middels flyers en overige persoonlijke promotie. 


