Beleidsplan 2019 - 2024
Stichting Dutch Wheelchair Fencing Foundation

1. Waarom een stichting?
Gehandicaptensport, of beter gezegd: sporten voor mensen met een
fysieke uitdaging, heeft naar onze mening onvoldoende bekendheid in
Nederland. Daarnaast is de drempel om te gaan sporten vaak veel te
hoog.
Wij hebben de ‘Stichting Dutch Wheelchair Fencing Foundation’ opgericht
om deze drempel te verlagen. Wij vinden dat iedere vorm van sport
toegankelijk moet zijn voor mensen met een fysieke uitdaging en willen
integratie met valide sporters bevorderen. Wij willen met onze stichting
dan ook meer bekendheid en mogelijkheden generen voor de
gehandicaptensport in brede zin en voor het rolstoelschermen in het
bijzonder. Liever nog zien wij zoveel mogelijk sporters mét en zonder
beperking binnen een veilige omgeving samen sporten. Participatie en
inclusiviteit zijn dan ook doelen van de stichting.
Rolstoelschermen is een prachtige en fantastische sport. Het bestuur van
de Stichting Dutch Wheelchair Fencing Foundation was voor de oprichting
van de stichting al enkele jaren bezig met het promoten van het
rolstoelschermen in Nederland en is nog steeds ontzettend gemotiveerd.
Dat is niet overdreven, zo voelt het écht. Eigenlijk wordt iedereen die
betrokken is bij het opbouwen van het rolstoelschermen in Nederland
besmet met het ‘rolstoelschermvirus’. Wat ontbrak was een platform om
kennis, ervaring en mogelijkheden samen te brengen. Hoog tijd dus om
hiervoor een stichting in het leven te roepen. En dat is op 6 mei 2019
gebeurd door het oprichten van de Stichting Dutch Wheelchair Fencing
Foundation.
Waar in dit beleidsplan verder wordt gesproken van ‘de stichting’ gelieve
te lezen ‘de Stichting Dutch Wheelchair Fencing Foundation’.
2. Doelstellingen en kernwaarden
De stichting is opgericht met de volgende doelstellingen:
1. Het verbeteren van de beeldvorming rondom gehandicaptensport;
2. Het bijdragen aan de gehandicaptensport in brede zin;
3. Het vergroten van de bekendheid van de rolstoelschermsport;
4. Het stimuleren van inclusief sporten;

5. Het ondersteunen van schermverenigingen bij het opzetten en/of
uitbouwen van het rolstoelschermen;
6. Het ondersteunen van Nederlandse wedstrijdorganisaties bij het
openstellen van hun toernooi voor rolstoelschermers;
7. Het organiseren van (internationale) rolstoelschermevenementen
(bijvoorbeeld wedstrijden, clinics en trainingskampen);
8. Het verlenen van ondersteuning aan de (rolstoel)schermsport in
algemene zin.
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stichting wil handelen vanuit de volgende kernwaarden:
We denken in enthousiasme en mogelijkheden;
We behandelen iedereen gelijk en met respect;
Bestuur en vrijwilligers zetten zich in omdat ze dat leuk vinden;
Bestuursleden en vrijwilligers handelen integer.

De stichting heeft geen winstoogmerk.
3. Rolstoelschermen in Nederland
3.1.
Wat is rolstoelschermen?
In de schermsport gaat het erom je tegenstander te raken zonder zelf
geraakt te worden. Techniek, tactiek en snelheid zijn dan ook heel
belangrijk, ook bij het rolstoelschermen. Rolstoelschermen is daarmee een
flitsende en uitdagende paralympische sport!
Bij het rolstoelschermen staan de rolstoelen vast in een frame. Je rijdt dus
niet met je rolstoel tijdens het schermen. Rolstoelschermen is hiermee
geschikt voor jong en oud en ook voor schermers die niet in een rolstoel
zitten maar vanwege een fysieke uitdaging niet lopend kunnen schermen.
Omdat de uitgangspunten van het reguliere schermen en
rolstoelschermen hetzelfde zijn, kunnen rolstoelschermers binnen hun
vereniging trainen met lopende schermers, de ‘voetgangers’. Hierdoor kan
er dan ook gesproken worden van de uiterste vorm van inclusiviteit.
3.2.
Beknopte geschiedenis
Rolstoelschermen werd in 1952 voor de eerste keer in wedstrijdverband
beoefend tijdens de International Stoke Mandeville Games in GrootBrittannië. Tijdens de eerste Paralympische Spelen in 1960 stond het
rolstoelschermen al op het programma. Sindsdien is rolstoelschermen een
vast onderdeel op de Paralympische Spelen. Op dit moment hebben in

Nederland zes verenigingen een schermaanbod1 voor rolstoelschermers.
Dit aantal is groeiend.
In Nederland kunnen de rolstoelschermers deelnemen aan een beperkt
aantal reguliere wedstrijden. Specifieke rolstoelschermtoernooien zijn op
dit moment nog incidenteel. De Nederlandse rolstoelschermers kunnen
daarnaast deelnemen aan een aantal internationale toernooien.
3.3.
Algemene Koninklijke Nederlandse Schermbond (KNAS)
De Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS) omarmt het
rolstoelschermen, maar de KNAS is een vereniging die zijn financiering
grotendeels zelf moet regelen. Daardoor zijn er niet veel financiële
middelen om te investeren in het rolstoelschermen. Daarnaast moet de
KNAS de belangen van alle schermers in Nederland behartigen. De groep
rolstoelschermers is significant kleiner dan de groep ‘voetgangers’,
waardoor de meeste aandacht uitgaat naar het reguliere schermen.
De stichting heeft deze beperking niet, maar heeft (nog) niet het
landelijke en internationale platform dat de KNAS wel heeft. De
samenwerking tussen de stichting en de KNAS kan dan ook voor beide
partijen, maar vooral voor rolstoelschermers, veel betekenen. De partijen
vullen elkaar aan. Samen kunnen we het rolstoelschermen (en de
gehandicaptensport in bredere zin) en inclusief sporten naar een hoger
plan tillen.
4. Aanpak
De activiteiten die de stichting minimaal de komende jaren wil ontplooien
om haar doelstellingen te bereiken worden hieronder beknopt beschreven:
Bekendheid & beeldvorming
● Het houden van demonstraties rolstoelschermen;
● Het organiseren van clinics rolstoelschermen voor bedrijven,
instellingen en goede doelen, waarin men naast het zien de sport ook
kan ervaren
● Het organiseren van inspiratiesessies, eventueel gecombineerd met
een (rolstoel)schermclinic, door onder andere onze ambassadeur Elke
Lale van Achterberg. Elke is rolstoelschermster, wereldkampioen U17
2018 en Jongere van het Jaar 2017. Tijdens deze inspiratiesessies
neemt Elke de luisteraar mee in haar levensverhaal en vertelt zij wat
sport voor haar heeft betekend in haar leven toen zij van de ene op de
andere dag werd geconfronteerd met een fysieke uitdaging;
1 4 verenigingen bieden het actief aan, 2 verenigingen doen dat nog niet maar laten
rolstoelschermers al wel meetrainen.
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Het onderhouden van een informatieve en actuele website;
Contacten leggen met mediakanalen om aandacht te vragen voor
rolstoelschermen en de activiteiten van de stichting, bijvoorbeeld
tijdens door de stichting georganiseerde evenementen;
Het actief inzetten van social media om aandacht te vragen voor de
rolstoelschermsport in algemene zin en de activiteiten van de
stichting;
Promotie van de gehandicaptensport en rolstoelschermen op openbare
plekken (middels flyers, banners, posters, etc.);
Promotie van de gehandicaptensport en rolstoelschermen tijdens
evenementen georganiseerd door derden, zoals bijvoorbeeld de
Supportbeurs, sportdagen in revalidatiecentra en Open Dag Johan
Cruyff Foundation;
Het bezoeken, organiseren en leveren van een bijdrage aan open
dagen, kennismakingsbijeenkomsten en symposia;
Het betrekken van relevante partners;
Het organiseren van (internationale) rolstoelschermtoernooien;
Het ondersteunen van organisaties, zoals bijvoorbeeld
ParaGamesBreda, bij het organiseren van een
rolstoelschermtoernooien;
Het organiseren van (internationale) trainingskampen.

Ondersteuning schermverenigingen
● Het stimuleren van inclusief sporten bij verenigingen;
● Het organiseren van kennismakingsbijeenkomsten in nauwe
samenwerking met de KNAS;
● Het bieden van kennis en ervaring ten behoeve van het opzetten van
het rolstoelschermen, inclusief het fysiek aanwezig zijn op trainingen;
● Het stimuleren van maîtres en scheidsrechters voor het volgen van
rolstoelschermcursus;
● Het stimuleren van wedstrijdorganisaties om hun toernooi open te
stellen voor rolstoelschermers en hen bij de organisatie ervan te
ondersteunen;
● Het beschikbaar stellen van een ‘leenframe’ en overige materiaal voor
startende verenigingen;
● Het ondersteunen bij het zoeken naar fondsen en subsidies voor
verenigingen die het rolstoelschermen willen opnemen in hun aanbod
en het aanvragen ervan;
● Het enthousiasmeren van schermverenigingen.
Kennis verzamelen en verspreiden
● Het opbouwen van contacten in de (inter)nationale
rolstoelschermwereld en de gehandicaptensport in het algemeen;
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Het bijhouden van alle internationale reglementen met betrekking tot
het rolstoelschermen en deze kennis delen met de verenigingen;
Het verspreiden van zo veel mogelijk kennis en documenten via
verschillende kanalen;
Het bieden van ondersteuning aan de KNAS bij rolstoelvraagstukken;
Het zijn van een ‘vraagbaak’ voor eenieder die vragen heeft over het
rolstoelschermen;
Het actief contact onderhouden met Nederlandse en internationale
rolstoelscheidsrechters
Opgedane kennis delen met andere landen die starten met het
rolstoelschermen en wedstrijdorganisaties die een evenement voor de
eerste keer gaan organiseren.

Financiën
Om voornoemde activiteiten te kunnen organiseren zal de stichting actief
op zoek gaan naar sponsoren, donateurs, fondsen en stichtingen die de
activiteiten van de DWFF ondersteunen en een financiële of materiële
bijdrage willen leveren.
Ook zal er door het geven van clinics, inspiratiesessies en sommige
andere evenementen inkomsten worden gegenereerd die de stichting
weer kan inzetten om andere activiteiten te organiseren.
5. Samenwerking
Om de doelstellingen te bereiken streeft de stichting ernaar om contacten
op te bouwen en te consolideren met bijvoorbeeld de volgende
organisaties:
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Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS) en andere
sportbonden;
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK);
Sportclub Only Friends;
Fonds Gehandicaptensport;
NOC*NSF;
Johan Cruijff Foundation;
Uniek sporten;
Schermverenigingen;
Bedrijfsleven;
John Blankenstein Foundation;
Goede doelen;
Ministeries en gemeenten;
IWAS (International Wheelchair & Amputee Sports Federation).

6. Benodigde materialen
De stichting wil in de looptijd van dit beleidsplan een aantal materialen
verkrijgen en/of aanschaffen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen
de korte termijn (2019-2020) en de lange termijn (2021-2024).
Schermmaterialen
Op korte termijn is er behoefte aan:
● 2 sets ‘frames’ en bijbehorende rolstoelen;
● 2 ‘melders’ (aanwijsapparatuur voor wedstrijden), inclusief
bijbehorende snoeren;
● Schermkleding (vesten, handschoenen en maskers in verschillende
maten) en wapens;
● Opslag van bovenstaande.
Op lange termijn is er behoefte aan:
● 2 extra sets frames en rolstoelen;
● 2 ‘melders’ (aanwijsapparatuur voor wedstrijden), inclusief
bijbehorende snoeren;
● Opslag van bovenstaande.
Materialen voor opslag en vervoer
Om de (zware) materialen te vervoeren en op te slaan is de aanschaf van
stevig vervoermateriaal nodig. Deze wil de stichting in de periode 20192020 verwerven.
Kantoorbenodigdheden
Om de stichting praktisch te laten draaien is de aanschaf op korte termijn
van een aantal kantoorbenodigdheden noodzakelijk.
Promotiemateriaal
Hierbij kan gedacht worden aan flyers, banners en stickers. Maar er kan
ook gedacht worden aan keycords en pennen. Deze wil de stichting in de
periode 2019-2020 aanschaffen.
7. Financiën
7.1.
Uitgaven
De stichting heeft de komende jaren een aantal zaken waaraan ze haar
financiële middelen moet en wil besteden. Deze worden hieronder
beschreven.
Vaste lasten
Onder de vaste lasten vallen de volgende zaken:
● Bankkosten

●
●
●
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Kosten website en URL
Opslag materialen
Verzekering(en)
Eenmalige kosten2

Materialen
De benodigde materialen zijn beschreven in hoofdstuk 7:
● Schermmaterialen
● Materialen voor opslag en vervoer
● Kantoorbenodigdheden
● Promotiemateriaal

Reiskosten
De stichting maakt gebruik van vrijwilligers die zich belangeloos inzetten.
Deze ontvangen een reiskostenvergoeding voor bijvoorbeeld treinreizen
(2e klas) of autoreizen (19 cent per kilometer). Deze vergoeding geldt ook
voor leden van het bestuur.
Kosten voor grotere reizen in het belang van evenementen met een
internationaal karakter, bijvoorbeeld per vliegtuig, zullen in de begroting
van het project moeten worden opgenomen om zodoende te kunnen
worden verantwoord en gefinancierd.
Opbouw vermogen
De stichting streeft ernaar om gedurende de looptijd van dit plan een
‘buffer’ op te bouwen voor onvoorziene omstandigheden. Conform de
regels van de belastingdienst wordt er niet meer vermogen opgebouwd
dan redelijkerwijs benodigd is om de continuïteit van de werkzaamheden
te waarborgen.
7.2.
Inkomsten
In de 2e helft van 2019 gaat de stichting zich oriënteren op de manieren
waarop de vaste lasten alsmede de overige kosten van de stichting gedekt
gaan worden. Enerzijds wordt er actief gezocht naar donateurs en
sponsoren met via duurzame relaties aan kunnen worden gegaan,
anderzijds wordt er gekeken naar het organiseren van activiteiten.
7.3.
Beheer van de financiën
De verantwoordelijkheid voor het bijhouden van de financiële transacties
en alle zaken die het vermogen van de stichting betreffen ligt bij de
penningmeester.
2 Ten behoeve van de oprichting van de stichting.

7.4.
ANBI status
In de oprichtingsakte van de stichting is vermeld dat deze beoogt om
aangemerkt te worden als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Wij zijn momenteel bezig om de ANBI-status aan te vragen. Onze
doelstelling is om deze aanvraagprocedure aan het eind van de zomer
2019 afgerond te hebben. Zodra de ANBI-status is verleend dan wordt dit
vermeld op onze website.
7.5.
Ontbinding stichting
In het geval dat de stichting ophoudt te bestaan dan wordt het resterende
vermogen van de stichting (na voltooiing van de vereffening) geschonken
aan een goed doel met doelstellingen die in lijn liggen met die van de
stichting.
8. Organisatie en bestuur
De stichting is bij de Kamer van Koophandel als volgt ingeschreven:
RSIN

860020320

Rechtsvorm

Stichting

Statutaire naam

Stichting Dutch Wheelchair Fencing Foundation

Statutaire zetel

Gemeente IJsselstein

Inschr. handelsregister 08-05-2019
Oprichtingsdatum

06-05-2019

Activiteiten (SBI)

93195 - Organiseren van sportevenementen

Beschrijving

Het organiseren van (internationale)
sportevenementen in het algemeen en
(rolstoel)schermevenementen in het bijzonder,
waaronder ingegrepen wedstrijden, clinics en
trainingskampen mede bedoeld om meer
bekendheid te geven aan de (rolstoel)schermsport
bij een breder publiek; het verlenen van
ondersteuning aan de (rolstoel)schermsport zowel
in Nederland als in het buitenland.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Gaby van Achterberg
Marcel Geurts
Thijs Nix

Vaststelling Beleidsplan
Dit Beleidsplan 2019-2024 is vastgesteld op de bestuursvergadering van
11 augustus 2019.

