
Deloitte Accountancy & Advies B.V.
Schenkkade 47
2595 AR Den Haag
Postbus 90721
2509 LS Den Haag
Nederland 

Tel. +31882882888
Fax +31882889813
www.deloitte.nl

Stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds
Volendam

Rapport inzake
jaarstukken 12 december 2016 tot en met 31 december 2017

13 juli 2018

Deloitte Accountancy & Advies B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 57666954.
Deloitte Accountancy & Advies B.V. is a Nederlands affiliate of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

12-12-2016 / 31-12-2017 3100416112



Stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds
Volendam

Inhoudsopgave

Pagina

Accountantsrapport
Samenstellingsverklaring van de accountant 3

Bestuursverslag
Bestuursverslag 6

Jaarrekening
Balans per 31 december 2017 8
Staat van baten en lasten over de periode 12-12-2016 tot en met 31-12-2017 9
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 10
Toelichting op de balans 12
Toelichting op de staat van baten en lasten 15

Bijlagen
1. Bestuursverslag 19

12-12-2016 / 31-12-2017 3100416112- 1



Stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds
Volendam

Accountantsrapport

12-12-2016 / 31-12-2017 3100416112- 2



Deloitte Accountancy & Advies B.V.
Schenkkade 47
2595 AR Den Haag
Postbus 90721
2509 LS Den Haag
Nederland 

Tel. +31882882888
Fax +31882889813
www.deloitte.nl

Aan het bestuur van
Stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds
Havendijkje 8
1131 EZ  Volendam

Den Haag 13 juli 2018
3100416112

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 12 december 2016 tot en met 31 december 2017
van Stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds te Volendam.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds te Volendam is door ons samengesteld op basis van
de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten
en lasten over de periode 12 december 2016 tot en met 31 december 2017 met de daarbij horende toelichting. In
deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
opgenomen.)

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat
wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid
op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende
regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als
slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van
de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze
jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer
en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op de aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u
naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Deloitte Accountancy & Advies B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 57666954.
Deloitte Accountancy & Advies B.V. is a Nederlands affiliate of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

12-12-2016 / 31-12-2017 3100416112- 3



Stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds
Volendam

Ondertekening accountantsrapportage

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij
steeds gaarne bereid. 

Den Haag, 13 juli 2018

Deloitte Accountancy & Advies B.V.

W.J. van Wouw AA
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Bestuursverslag

12-12-2016 / 31-12-2017 3100416112- 5



Stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds
Volendam

Bestuursverslag

Het bestuursverslag is opgenomen in bijlage 1 bij de jaarrekening.

Volendam, 13 juli 2018

Y.M.T. van Gennip
Voorzitter

M.J. van Bijsterveld
Secretaris

C. van Oosten
Penningmeester
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Jaarrekening
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Stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds
Volendam

Balans per 31 december 2017 
(na voorstel resultaatverdeling)

Activa

31-12-2017 12-12-2016

€ € € €

Vlottende activa

Vorderingen 1 599 -

Liquide middelen 2 155.938 -

156.537 -

Passiva

Reserves en fondsen 3 154.880 -

Kortlopende schulden 4 1.657 -

156.537 -
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Stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds
Volendam

Staat van baten en lasten
over de periode 12-12-2016 tot en met 31-12-2017 

12-12-2016 /

31-12-2017

Begroting

12-12-2016 /

31-12-2017

€
€

Baten 5 306.249 180.000

Lasten

Besteed aan doelstelling 6 225.660 -

Beheer en administratie 7 22.502 40.000
Wervings- en uitvoeringskosten 8 38.776 45.000

Som der lasten 286.938 85.000

Saldo van baten en lasten 19.311 95.000

Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging/onttrekking aan:

Bestemmingsreserve Talentboek (38.333)
Bestemmingsreserve Loterijorganisaties 32.644
Continuïteitsreserve 25.000

19.311
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Stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds
Volendam

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds is feitelijk en statutair gevestigd op Havendijkje 8, 1131 EZ te Volendam
en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 67982786.

Algemene toelichting 

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon 

De activiteiten van Stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds bestaan voornamelijk uit het inzamelen van geld om
zodoende bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling naar persoonlijk succes van de sporttalenten, participatie van
de samenleving in sport, vitaliteit, persoonlijk succes en verbinding.

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijn 650 “Fondsenwervende Instellingen” van de Raad voor de
Jaarverslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio
en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de
reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis
van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds
Volendam

Eigen vermogen 

Reserves en fondsen

Bestemmingsreserves:

De bestemmingsreserves bestaan uit dat deel van het vermogen dat bestemd is voor besteding aan de doelen van
Stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds. Deze reserves worden per ultimo van een boekjaar gevormd indien en
voor zover per die datum nog niet alle ontvangen sponsorgelden aan het goede doel zijn overgemaakt.

De bestemmingsreserves worden per doel uitgesplitst.

Continuïteitsreserve:

De continuïteitsreserve is een reserve die dient om de indirecte kosten van de organisatie voor komend jaar te
dekken. De continuïteitsreserve wordt gevormd uit het saldo van de kostendekking (sponsorgelden, inschrijfgelden,
bijzondere baten) minus de kosten. De reserve wordt niet gevormd uit de baten uit ontvangen donaties van
Talentboek. De maximale hoogte dient nog te worden vastgesteld door het bestuur.

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Verstrekte subsidies en giften 

Onder zijn verantwoord alle donaties die bijeen zijn gebracht en in het verslagjaar zijn doorgestort aan de
doelstelling.

Lasten 

Onder besteed aan doelstelling zijn verantwoord alle donaties die bijeen zijn gebracht en in het verslagjaar zijn
doorgestort aan de doelstelling.

Overige bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds
Volendam

Toelichting op de balans

Activa 

1  Vorderingen

31-12-2017 12-12-2016

€ €

Debiteuren 599 -

2  Liquide middelen

31-12-2017 12-12-2016

€ €

ING Bank 12.189 -
Rabobank Talentboek 97.236 -
Rabobank Talentfonds 46.513 -

155.938 -

Passiva 

3  Reserves en fondsen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven: 

Bestemmings-
reserves

Continuïteitsre
serve

Totaal

€ € €
Stand per 12 december 2016 - - -

Mutatie uit resultaatverdeling (5.689) 25.000 19.311
Inbreng bestemmingsreserve per 1
juli 2017 135.569 - 135.569

Stand per 31 december 2017 129.880 25.000 154.880
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Stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds
Volendam

Bestemmingsreserves

31-12-2017 12-12-2016

€ €

Bestemmingsreserve Talentboek 97.236 -
Bestemmingsreserve Loterijorganisaties 32.644 -

129.880 -

Bestemmingsreserve Talentboek

2016 / 2017

€

Stand per 12 december -
Resultaatverdeling (38.333)
Inbreng bestemmingsreserve per 1 juli 2017 135.569

Stand per 31 december 97.236

Per 1 juli 2017 zijn alle rechten van Talentboek overgedragen van Stichting Sportservice Nederland aan Stichting
Yvonne van Gennip Talent Fonds. De nog uit te betalen donaties aan talenten op 1 juli 2017 zijn ingebracht in
bovenstaande bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve Loterijorganisaties

2016 / 2017

€

Stand per 12 december -
Resultaatverdeling 32.644

Stand per 31 december 32.644

Continuïteitsreserve

31-12-2017 12-12-2016

€ €

Continuïteitsreserve 25.000 -

Continuïteitsreserve

2016 / 2017

€

Stand per 12 december -
Resultaatverdeling 25.000

Stand per 31 december 25.000
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Stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds
Volendam

4  Kortlopende schulden

31-12-2017 12-12-2016

€ €

Crediteuren 1.657 -
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Stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds
Volendam

Toelichting op de staat van baten en lasten

5  Baten

12-12-2016 /

31-12-2017

Begroting

12-12-2016 /

31-12-2017

€ €

Ontvangen donaties Talentboek 147.572 -
Ontvangen donaties Loterijorganisaties 100.000 100.000
Ontvangen donaties Talentfonds 12.755 30.000
Ontvangen sponsorbijdragen ter dekking indirecte kosten 45.922 50.000

306.249 180.000

6  Besteed aan doelstelling

12-12-2016 /

31-12-2017

Begroting

12-12-2016 /

31-12-2017

€ €

Besteding gelden Talentboek 185.905 -
Besteding gelden Loterijorganisaties 27.000 -
Besteding gelden Talentfonds 12.755 -

225.660 -

7  Beheer en administratie

12-12-2016 /

31-12-2017

Begroting

12-12-2016 /

31-12-2017

€ €

Inhuur derden 22.502 40.000
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Stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds
Volendam

8  Wervings- en uitvoeringskosten

12-12-2016 /

31-12-2017

Begroting

12-12-2016 /

31-12-2017

€ €

Verkoopkosten 19.462 10.000
Algemene kosten 19.314 35.000

38.776 45.000

Verkoopkosten

12-12-2016 /

31-12-2017

Begroting

12-12-2016 /

31-12-2017

€ €

Website 16.641 10.000
Reis- en verblijfkosten 2.579 -
Reclame- en advertentiekosten 242 -

19.462 10.000

Algemene kosten

12-12-2016 /

31-12-2017

Begroting

12-12-2016 /

31-12-2017

€ €

Managementvergoeding 18.150 30.000
Oprichtingskosten 915 5.000
Kantoorkosten 99 -
Bankkosten 150 -

19.314 35.000

De indirecte kosten worden gedekt vanuit de ontvangen sponsorbijdragen en de ontvangen donaties van
Loterijorganisaties.
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Stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds
Volendam

Beloningen bestuurders en commissarissen:

De bestuurders en commissarissen ontvangen geen beloning voor de uitgevoerde werkzaamheden.

Volendam, 13 juli 2018

Y.M.T. van Gennip M.J. van Bijsterveld C. van Oosten
Voorzitter Secretaris Penningmeester

Volendam, 

Ondertekening commissarissen: 

M.A.G. Beerthuizen M.J. Smeets R.J. Kleverlaan

J.H.A.S Biesheuvel
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Bijlagen
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Stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds
Volendam

1. Bestuursverslag
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Stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds
Volendam

  Yvonne van Gennip Talent Fonds  �  T: 06 ¨ 8008 2853  �  E: info@yvgtf.nl 

 
 
 

Jaarverslag 2017  

Yvonne van Gennip Talent Fonds 
Juni 2018
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Stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds
Volendam

  Yvonne van Gennip Talent Fonds  �  Jaarverslag 2017          2 

 
 
 

Jaarverslag 2017 

Yvonne van Gennip Talent Fonds 

Juni 2018

 

Stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds 

Statutair gevestigd te Volendam, Havendijkje 8, 1131 EZ

Postadres:

Olympisch Stadion 14, 1076 DE Amsterdam

KvK: 67982786

IBAN: NL51 RABO 0316 3852 98

RSIN: 857252707

E: info@yvgtf.nl 

T: 06 - 8008 3853

12-12-2016 / 31-12-2017 3100416112- 21



Stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds
Volendam

  Yvonne van Gennip Talent Fonds  �  Jaarverslag 2017          3 

Inhoudsopgave 
1. Inleiding pag. 4

2. Missie, visie en strategie pag. 5

3. Activiteiten pag. 6

4. Organisatie pag. 9

5. Communicatie pag. 11

6. Financiën pag. 13

Bijlagen

1. Donaties aan talenten

2. Talentboek (talenten, donaties & social media)

3. Persbericht nieuwe financiële voorziening

12-12-2016 / 31-12-2017 3100416112- 22



Stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds
Volendam

  Yvonne van Gennip Talent Fonds  �  Jaarverslag 2017          4 

1. Inleiding 

Na de oprichting van de Stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds op 12 december 2016 

wordt voor 2017 het eerste jaarverslag van het fonds gepresenteerd. Dit eerste volledige 

jaar was ook direct een dynamisch jaar. Vanuit de VriendenLoterij ontving het fonds een 

prachtige bijdrage, op 1 juli werd het door Yvonne van Gennip geïnitieerde 

crowdfundingplatform Talentboek overgenomen van Sportservice Nederland en met de 

samenwerkende partijen Jeugdfonds Sport, NOC*NSF en het Ministerie SZW is een 

financiële voorziening opgezet voor talenten uit gezinnen op het sociaal minimum. Hiermee 

is het Yvonne van Gennip Talent Fonds voortvarend uit de startblokken gekomen en heeft 

ze direct vele talenten mogen helpen hun dromen te verwezenlijken.

Om dit alles te realiseren heeft de organisatie zich in het eerste jaar ingericht met flexibele, 

doch zeer betrokken medewerkers voor de bureauorganisatie, de communicatie, de 

talentenbegeleiding en de diverse partnercontacten. Van de partners die voorheen 

Talentboek bij Sportservice Nederland ondersteunden zijn de Stichting Goede Doelen NH 

1816, Aegon, ING, Telesport en ABNAMRO meegegaan naar het Yvonne van Gennip 

Talent Fonds. Nieuwe partners die instapten zijn Deloitte en Drukwerkdeal die beiden het 

Fonds met hun dienstverlening faciliteren en Topsport Amsterdam die onderdak en 

kantoorfaciliteiten biedt aan de medewerkers.

Dankzij deze partners kan het Yvonne van Gennip Talent Fonds vele talenten helpen die 

zonder die hulp af moeten haken op hun weg naar de top.

³$OV�MRQJ�VFKDDWVWDOHQW�ZDV�LN�LQ�GH�JHOXNNLJH�

omstandigheid dat ik me geen zorgen hoefde te 

maken over de financiering van mijn 

topsportcarrière. Daardoor kon ik me zorgeloos 

richten op mijn trainingen en steeds beter 

worden. Maar dat is niet voor iedereen 

vanzelfsprekend. Mijn drive is om het voor ieder 

kind met talent mogelijk te maken om zich 

optimaal te ontwikkelen, ongeacht de financiële 

VLWXDWLH�´

Yvonne van Gennip
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Stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds
Volendam

  Yvonne van Gennip Talent Fonds  �  Jaarverslag 2017          5 

2. Missie, visie, strategie 

Missie 

De missie van het Yvonne van Gennip 

Talent Fonds is bijdragen aan ontwikkeling 

naar persoonlijk succes van de talenten, 

participatie van de samenleving in sport 

en zodoende vitaliteit, persoonlijk succes 

en verbinding te bevorderen. 

Visie  

Sport speelt een belangrijke rol in de 

samenleving, Het draagt bij aan een betere 

gezondheid, legt sociale verbindingen in 

buurten en wijken. Sport is van 

opvoedkundige waarde. Successen op 

nationaal en internationaal niveau zorgen 

voor verbinding en enthousiasme in de samenleving. Denk maar aan het succes van Sanne 

Wevers op de Olympische Spelen in Rio en dat van de voetbaldames op het EK in ons 

eigen land. 

Sport levert bij uitstek een combinatie van vitaliteit, persoonlijk succes en verbinding. Drie 

dingen die de maatschappij keihard nodig heeft in deze tijd van individualisering en 

verzakelijking. 

Strategie 

De strategie voor de periode tot en met 2022 ziet er als volgt uit. 

x Doorlopend werven van fondsen bij particulieren, bedrijven en instellingen;

x Uitbouw van fondsdonaties aan Nederlandse talenten;

x Verbreden van de funding voor het fonds;

x Start van de opbouw van een revolving fund binnen de stichting zelf en/of een extern 
revolving feeder-fund dat jaarlijks uit het rendement bijdraagt aan de funding van het 
Yvonne van Gennip Talent Fonds;

x Het verder opbouwen van een lean and mean organisatie, flexibel samengesteld door 
te werken met overeenkomsten van opdracht, flexibele moderne arrangementen voor 

wat betreft huisvesting, ICT e.d.;

x Financiële bijdragen aan talenten gaan er meestal mee gepaard dat de talenten zelf 
actief crowdfunding bedrijven, via Talentboek, het door het fonds in standgehouden 

crowdfunding platform;

x Verder ontwikkelen Talentboek met groei van aangesloten talenten en donaties door 
crowdfunding tot voorbij 1,5 miljoen in 2019 en 2 miljoen in 2020;

x Talenten die verbonden zijn aan Talentboek worden op kosten van de Stichting 
getraind in persoonlijke public relations, marketing en fondswerving;

x Actief public affairs bedrijven door de overheid en instellingen te blijven betrekken bij 

het thema talentontwikkeling in de sport. 

Yvonne van Gennip heeft in 2016 een fonds opgericht en daaraan 
haar naam verbonden, om bij te kunnen dragen aan vitaliteit, 
persoonlijk succes en verbinding.  
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  Yvonne van Gennip Talent Fonds  �  Jaarverslag 2017          6 

3. Activiteiten 

Het beleid van het Yvonne van Gennip Talent Fonds focust allereerst op selectie en 

vaststelling van donaties aan talenten, ten behoeve van hun ontwikkeling. Dat is het 

hoofddoel. 

Daaraan dienstig zijn onderwerpen als bevordering van sport als goed doel, samenwerking 

met partners en donateurs, crowdfunding en bevordering van participatie van talenten in 

de maatschappij en zakenwereld en, tenslotte, het creëren van een combinatie van 

cultuurtalent en sporttalent. Deze twee kunnen elkaar naar onze stellige overtuiging 

versterken. Op die onderwerpen gaan we hieronder in. 

Selectie en vaststelling donaties 

Talenten zijn voor ons

personen met een 

NOC*NSF-talentstatus 

en/of kwalificatie voor 

Nederlandse, Europese of 

Wereldkampioen-

schappen. Uit die groep 

selecteert het Yvonne van 

Gennip Talent Fonds haar 

beneficiënten. Toekenning 

van donaties gebeurt op 

aanvraag. Bij het 

beoordelen van 

aanvragen wordt gekeken 

naar verschillende 

factoren. Daarbij komt ook 

de inkomenspositie van het gezin in 

beeld. Ook wordt er op gelet of statussen binnen bepaalde sporten makkelijk of minder 

makkelijk worden toegekend. Het talent moet zelf met een goed verhaal komen, gesteund 

door zijn of haar bond en in veel gevallen wordt ook de inbreng van coaches/trainers 

meegewogen. In principe gaat het om éénmalige donaties voor een bepaald doel, zoals 

materiaal, trainingskosten en reiskosten voor wedstrijden in het buitenland.

Sport als goed doel 

Het Yvonne van Gennip Talent Fonds zet zich er voor in om sport meer en beter te 

positioneren als goed doel. De verbinding en energie die sport de maatschappij geeft, 

verdient dat. Goede doelen ontvangen op jaar basis RQJHYHHU� ¼ 2,3 miljard van 

particulieren. Hier liggen nog enorme groeimogelijkheden voor de sport. Het Yvonne van 

Gennip Talent Fonds probeert op deze wijze het eigen fonds op te bouwen, van het 

verkrijgen van kleine particuliere donaties tot verbinding met bijvoorbeeld familiefondsen 

die kunnen helpen met het creëren van het revolving fund. Het Yvonne van Gennip Talent 

Fonds zet hierop in, naast het benaderen van bedrijven en instellingen voor sponsoring en 

subsidie. 

Elk sporttalent verdient een steuntje in de ... eh... rug! 
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Samenwerkingspartners en donateurs 

ToHNHQQLQJ�GRRU�GH�9ULHQGHQORWHULM�YDQ�HHQ�ELMGUDJH�YDQ�¼���������YRRUMDDU�������JDI�KHW�

fonds een kickstart. Op 30 augustus 2017 werd DO� YRRU� ¼� �7.000 aan eerste cheques 

uitgereikt aan sporttalenten. 

Verder heeft KHW�0LQLVWHULH�YDQ�9:6�HHQ�VXEVLGLH�YDQ�¼ 70.000 toegekend aan NOC*NSF 

LQ�KHW�NDGHU�YDQ�KHW�DUPRHGHEHOHLG��ZDDUYDQ�KHW�)RQGV�¼ 50.000 mag distribueren. Het 

IRQGV�]HOI�GRHW�GDDU�¼ 25.000 bij, evenals het Jeugdsportfonds zodat XLWHLQGHOLMN�¼ 100.000 

terecht zal komen bij talenten uit minimagezinnen. Binnen het jaar na oprichting al 

¼ 125.000 extra beschikbaar gemaakt voor sporttalent, dat overstijgt de verwachtingen! 

Een mooi resultaat van een slimme samenwerking met het Yvonne van Gennip Talent 

Fonds.

Dit is een voorspoedige start, maar zoals uit de strategische doelen blijkt, zijn de ambities 

groter. Sponsoren, particulieren, donateurs en (familie)fondsen moeten zorgen voor 

totstandkoming van een werkelijk substantieel fonds met een vermogen dat de jaarlijkse 

ruimte voor donaties genereert, dat alles naast sponsoring. Het Yvonne van Gennip Talent 

Fonds wordt leading in Nederland en zoekt naar een basisvermogen in een revolving fund

of feeder fund van ¼ 7,5 ± 12,5 miljoen.

Crowdfundplatform Talentboek  

Yvonne van Gennip is altijd actief geweest in 
sport en sportpromotie. Daar ligt haar 
netwerk en expertise. Binnen de organisatie 
van Sportservice Nederland heeft zij
Talentboek ontwikkeld. www.talentboek.nl is 
een platform dat talenten de mogelijkheid
biedt via crowdfunding geld bij elkaar te halen 
voor talentontwikkeling. 

In 2017 heeft het Yvonne van Gennip 

Talentfonds het crowdfunding platform van 

Sportservice Nederland overgenomen. De 

twee belangrijkste kerngetallen zijn op 31 

december 2017: 919 aangesloten talenten en 

¼�814.195,05 aan donaties.

Hoe werkt Talentboek? Elk sporttalent kan zijn 

eigen pagina aanmaken. Daarop presenteert 

het talent zich en formuleert hij het 

donatiedoel. Op allerlei manieren, onder meer 

via social media, worden mensen attent 

gemaakt op het doel. Via het platform kan 

eenvoudig worden gedoneerd. Aan de 

³DFKWHUNDQW´� ZRUGHQ� GH� JHOGVWURPHQ�

geadministreerd voor elk van de talenten. De 

talenten kunnen het geld opnemen en besteden aan hun donatiedoelen. 

Donaties komen van particulieren, bedrijven, gemeenten en fondsen. Het behoeft geen 

EHWRRJ�GDW�MXLVW�GLW�SODWIRUP�ELMGUDDJW�DDQ�EHWURNNHQKHLG�YDQ�GH�VDPHQOHYLQJ��GH�³FURZG´��

bij talentontwikkeling. Hoe geweldig is het als een talent, waar je aan hebt gedoneerd, later 

met een gouden plak op het podium staat? 

De Talentboekpagina van de ijshockeytalenten Jowyn 
en Roy, een ambitieus doel waarvan al 45% is behaald. 
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Het Yvonne van Gennip Talentfonds ondersteunt talenten actief met het opzetten van 

goede crowdfundcampagnes. 

Publiciteit wordt onder meer gegenereerd door de 

ZHNHOLMNVH� UXEULHN� µ7HOHVSRUW� 7DOHQWµ� LQ� GH� 7HOHJUDDI�

waar talenten zich presenteren en een extra oproep 

kunnen doen voor ondersteuning. 

Voor de talenten worden workshops georganiseerd, 

waar zij onder meer worden getraind zichzelf te 

presenteren en zich zakelijk te ontwikkelen. Ook dat is 

immers van belang voor het succes van het talent. Het 

programma van de workshops omvat onderwerpen als:

x de succesfactoren van een goede 

crowdfundingcampagne;

x de valkuilen bij het proces van crowdfunding;

x het maken van een goede begroting;

x het formuleren van een goed verhaal;

x het in kaart brengen van het eigen netwerk;

x het bedenken van tegenprestaties;

x het gebruik van social media en andere 
communicatiemogelijkheden

Talentboek levert tevens een bijdrage aan Talent 

Centraal, een op maat gesneden programma van ABN-

Amro om sport- en cultuurtalenten verder te brengen in 

hun carrière (zie www.talentcentraal.nl). Uiteraard staat 

hier een bijdrage van ABN Amro tegenover. 

Cultuurtalenten 

Met ABN AMRO heeft het Yvonne van Gennip Talent Fonds in 2017 ook een 

cultuurplatform in het leven geroepen voor cultuurtalenten. Dit crowdfundplatform is door 

Karin Bloemen tijdens de Uitmarkt in Amsterdam gepresenteerd. De opgedane ervaringen 

binnen het werven van fondsen voor sporttalenten wordt nu ook ingezet om cultuurtalenten 

te helpen bij het werven van fondsen. Voor meer informatie over dit platform, zie

www.cultuur.talentboek.nl.

De verbinding met cultuurtalenten is kansrijk. Het Yvonne Van Gennip Talentfonds 

ontwikkelt een strategie om sporttalent te verbinden aan cultuurtalent. Zo wordt gekomen 

tot een voor het publiek aantrekkelijke mix van sport en cultuur, die kan worden ingezet 

voor fondsenwerving. 
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4. De organisatie 

Rechtsvorm 

Het Yvonne van Gennip Talent Fonds is een stichting naar 

Nederlands recht. 

Bestuur en Raad van Toezicht 

Het bestuur bestaat uit drie leden. Yvonne van Gennip is 

voorzitter, Kees van Oosten is penningmeester en Monique van 

Bijsterveld is secretaris.

De Raad van Toezicht wordt gevormd door Mart Smeets 

(sportverslaggever), Marcel Beerthuizen (partnership 

marketeer), Ronald Kleverlaan (specialist crowdfunding) en 

Hans Biesheuvel (voorzitter ONL voor Ondernemers).

Commissie toekenning ondersteuning 

De toetsingscommissie is belast met het opstellen van de 

selectiecriteria waaraan een talent moet voldoen alvorens hij/zij 

een beroep kan doen op steun van het Fonds. In de 

toetsingscommissie zitten: Charles van Commenée, Robert Eenhoorn en Merel Bas.

Good governance en ANBI Status 

Voor het bestuur staat integriteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel. Er zal gewerkt 

worden volgens de code goed bestuur.

Stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds heeft de aanvraag voor de ANBI-status (ANBI:

³DOJHPHHQ�QXW�EHRJHQGH�LQVWHOOLQJ´) in 2017 ingediend. Het voordeel daarvan is dat giften, 

donaties schenkingen en nalatenschappen geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn voor 

gevers en ontvangers. (In 2018 is door de belastingdienst de aanvraag goedgekeurd)

Jaarrekening 

Het bestuur van de stichting legt door middel van een jaarrekening inclusief jaarverslag 

verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid over een kalenderjaar. De 

jaarrekening wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur 

vastgesteld. Deloitte ondersteunt bij het maken van de jaarrekeningen. 
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Bureau en beloningsbeleid 

De organisatie is lean and mean. De bestuurders, dus ook Yvonne van Gennip, 

verrichten hun bestuurswerkzaamheden onbezoldigd conform de ANBI-criteria. Voor niet-

bestuurswerkzaamheden zoals beleidsvoorbereiding en ±uitvoering, dagelijkse 

ZHUN]DDPKHGHQ�H�G��ZRUGW�RS�EDVLV�YDQ�HHQ�DUP¶V�OHQJWK�RYHUHHQNRPVW�HHQ�YHUJRHGLQJ�

betaald aan Van Gennip Promotions B.V. 

Verder wordt het Yvonne van Gennip Talent Fonds ondersteund door twee freelancers 

op basis van een overeenkomst van opdracht.

x Pelle Baas

x Mark van der Jagt

Alle overeenkomsten van opdracht en de huurovereenkomst zijn zo ingericht dat de 

uitgaven snel kunnen worden aangepast aan de inkomsten en dus de fondsen die ten 

behoeve van de doelstelling worden aangehouden, daaraan ook steeds zo veel mogelijk 

besteed kunnen worden.

12-12-2016 / 31-12-2017 3100416112- 29



Stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds
Volendam

  Yvonne van Gennip Talent Fonds  �  Jaarverslag 2017          11 

5. Communicatie  

Communicatiedoelstelling

Om fondsen te kunnen werven voor het Fonds is het van belang dat zoveel mogelijk 

mensen op de hoogte worden gebracht van het doel van het Fonds en de mogelijkheid een 

bijdrage te leveren (gift, donatie, schenking of nalatenschap en sponsoring).

Communicatieboodschap 

In de communicatieboodschap moet de sense of urgency doorklinken anders kan de 

geefvraag niet gesteld worden.   

Doelgroep 

De te bepalen doelgroep voor het Fonds hangt nauw samen met het fondsenwervingsplan. 

In principe zijn de volgende doelgroepen (particulieren) te identificeren:

1. Sporters al dan niet lid van een vereniging;
2. Sportliefhebbers (actief en passief)

In te zetten communicatiemiddelen 

Naast het feit dat de stichting haar eigen communicatiemiddelen moet ontwikkelen is het 

(zeker in het begin) wenselijk gebruik te maken van de communicatiekanalen van derden. 

Een inventarisatie van mogelijkheden is wenselijk.

Huisstijl

Er is een huisstijl ontworpen (logo).

Website 

Er is een website yvgtf.nl ontworpen voor het fonds die separaat van de reeds bestaande 

website talentboek.nl opereert. Op yvgtf.nl krijgen bezoekers naast informatie over het 

Fonds (bestuur, statuten, beleidsplan, begroting, bestedingsbeleid, etc.) ook de 

mogelijkheid direct te doneren. Aan talenten en sportbonden wordt de mogelijkheid 

geboden aanvragen in te dienen. 

Media 

Voor de bekendheid zijn de samenwerkingen met Telesport en Allsportsradio belangrijk 

gebleken. In Telesport verscheen elke week een artikel van een talent in de krant. 

Allsportsradio zette de talenten in de picture met hun talent van de maand. In 2017 is de 

social media nog te weinig benut. Voor 2018 is daar actie op ondernomen.

Fondsenwerving 

In het eerste jaar van het fonds is prioriteit gegeven aan het neerzetten van de organisatie, 

het dusdanig implementeren van Talentboek dat er voor partners en vooral voor talenten 

geen problemen of noemenswaardige veranderingen ontstonden. Dat is gelukt. Door die 

focus op de organisatie heeft het nog ontbroken aan tijd en aandacht voor het werven van 

gelden voor het fonds. Buiten de VriendenLoterij en de samenwerking met Jeugdfonds, 

NOC*NSF en het ministerie SWZ zijn er geen noemenswaardige financiers bijgekomen in 

2017. Voor 2018 behoeft de fondsenwerving aandacht nu de organisatie op de rails staat.

12-12-2016 / 31-12-2017 3100416112- 30



Stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds
Volendam

  Yvonne van Gennip Talent Fonds  �  Jaarverslag 2017          12 

Fondsenwervingsplan (jaarlijks) 

Omdat het Fonds geen capaciteit nog voldoende middelen heeft zullen er ludieke 

activiteiten ontwikkeld worden. Jaarlijks komt er een fondsenwervingsplan waarin 

aangegeven wordt wat het financiële doel is en hoe dit bereikt wordt.

Fondsenwervingstechnieken 

Er is een groot aantal mogelijkheden om fondsen te werven. Deze worden ook, met 

succes toegepast, door goede doelen organisaties, te denken valt aan:

1. Direct dialogue Het persoonlijk benaderen van de doelgroep

2. Direct mail Het benaderen van de doelgroep door middel van post 

of mail

3. Verkoop Van producten/diensten met een opslag (loterij)

4. Donateurs/vrienden Het werven van donateurs of vrienden die jaarlijks een 

bijdrage leveren aan het Fonds

5. Evenementen Het organiseren van een fondsenwervend evenement 

�GHQN�KLHUELM�DDQ�EHQHILHWZHGVWULMGHQ�HQ�JDOD¶V��

6. Collecteren Inzamelen van geld bijvoorbeeld op toernooien

7. Crowdfunding DLJLWDDO�YUDJHQ�RP�JHOG�ELM�YULHQGHQ��IDPLOLH��FROOHJD¶V�

ten behoeve van een persoonlijk doel

8. SMS Door het sturen van een sms een donatie doen

9. Periodieke schenking Zeer betrokken sporters zijn wellicht bereidbereid een 

periodieke schenking te doen (vijf jaar lang minimaal 

¼������GLW�KHHIW�ILVFDOH�YRRUGHOHQ�YRRU�GH�VFKHQNHU

10. Nalatenschap Geïnteresseerden wijzen op de mogelijkheid het 

Fonds op te nemen als begunstigde in het testament

11. Acties/Campagnes Veel goede doelen slagen erin ludieke acties en

campagnes te bedenken waar betrokkenen graag een 

bijdrage aan willen leveren of om betrokkenen aan te

zetten om een eigen actie te starten, dan wel het 

Fonds als charity partner aan te stellen.

Budget 

Geadviseerd wordt ook jaarlijks een budget ten behoeve van de fondsenwerving vast te 

stellen. Als leidraad wordt 25% genomen van het op te brengen bedrag.
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6. Financiën 

Inkomsten 

De inkomsten van de stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds worden gevormd door 

giften, donaties, schenkingen, nalatenschappen en inkomsten uit sponsoring. 

Partners/sponsors kunnen aangeven of zij specifiek Talentboek willen steunen. In de 

jaarrekening is dit onderscheid duidelijk weergegeven.

Momenteel zijn de noodzakelijke inkomsten ter dekking van de organisatiekosten nog te 

veel afhankelijk van een te kleine groep partners. Doelstelling voor het komende jaar is om 

meer partijen met jaarlijks doorlopende overeenkomsten te gaan betrekken bij Talentboek

zodat een structurele inkomstenstroom gaat ontstaan die minder afhankelijk is van 

eenmalige, grote donaties aan het fonds. 

Besteding 

De stichting besteedt het overgrote deel van de geworven inkomsten aan de doelstelling 

zoals geformuleerd in hoofdstuk 1. Het vermogen van de stichting is bestemd voor de 

realisatie van de gestelde doelstellingen. Voor details wordt verwezen naar de 

jaarrekening.
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Bijlagen 

1. Donaties aan talenten

2. Talentboek (talenten, donaties & social media)

3. Persbericht nieuwe financiële voorziening
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Bijlage 1: 
Donaties aan talenten 

Dankzij een bijdrage van de VriendenLoterij 

kon het fonds op 30 augustus 2017 de eerste

talenten helpen. In het Olympisch Stadion in 

Amsterdam hebben 23 talenten uit veertien 

verschillende takken van sport een bijdrage 

ontvangen uit het Yvonne van Gennip Talent Fonds �WRWDDO�¼��������-). Variërend van 

een snowboarder die bezig is om zich voor de komende Winterspelen te kwalificeren tot 

een deelnemer aan de Deaflympics, de Olympische Spelen voor dove sporters.

De talenten: Eelke de Boer, Machteld van Foreest en Lucas van Foreest (schaken), Julian 

Bijsterbosch (bmx), Caya Scheepens (kunstschaatsen), Adil Belkaid en Mauro Martin (judo), Yindi 

Beekveldt (softbal), Jordy Mol en Thalissa Wijkstra (trampolinespringen), Dave Koelman 

(rugby), Lars Bottelier (openwaterzwemmen), Glenn de Blois (snowboarden), Lucinde Wiersema 

(atletiek-dovensport), Bowien Jansen (atletiek), Wesley de Haas, Sjurnailys Supriana en 

Dyonnailys Supriana (turnen), Melissa Boyden (tennis), Eveline van den Bergh (schermen), Jaydin 

van der Eerden, Nadine Hollander en Shaniqua Paesch (karate).
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Jordy Mol (12) 

Trampolinespringer 

¼ 1.200 

��,N�ZDV�KHHO�YHUUDVW��,N�KDG�KHW�QLHW�YHUZDFKW¶¶��DOGXV�GH�

15-jarige trampolinespringer uit Nibbixwoud, die door de 

donatie van 1200 euro in één klap uit de kosten is. ,,Ik 

wil dolgraag in november naar het 

jeugdwereldkampioenschap in Bulgarije. 

Trampolinespringen is een kleine sport. De bond kan 

niks bijdragen. De sporter moet alle kosten (reizen, 

YHUEOLMI�� WUDLQLQJHQ�� ]HOI� EHWDOHQ�¶¶� -RUG\� ZDV� ]HOI� RRN�

spitsvondig in zijn zoektocht naar geld. ,,Ik heb 

bijvoorbeeld de bakker in ons dorp gevraagd lekkernijen 

te maken. Die heb ik vervolgens op de jaarmarkt 

YHUNRFKW�¶¶

Wesley de Haas (16) 

Turner 

¼ 2.500 

Kleding, schoenen, leertjes, tapes,

reis- en verblijfskosten. Wesley 

moet als lid van Jong Oranje vanuit 

zijn woonplaats Hardinxveld-

Giessendam het hele land door om 

te trainen en om aan wedstrijden 

mee te doen. Hij is blij met de 

donatie. ,,Dat maakt dat ik en mijn 

ouders ons veel minder zorgen 

hoeven te maken of we alle kosten 

wel kunnen betalen. Ik kan me nu dus optimaal conceQWUHUHQ�RS�PLMQ�VSRUW�¶¶�

Wesley heeft in juli in Hongarije meegedaan aan het Europees Jeugd Olympisch Festival. 

��2S�VSURQJ�EHQ�LN� WLHQGH�JHZRUGHQ��'DDU�ZDV�LN�KHHO�WHYUHGHQ�RYHU¶¶��DOGXV�:HVOH\�GLH�

zich het meest in zijn element voelt op sprong en vloer. ��9RRUDO�VDOWR¶V�HQ�GH�VFKURHYHQ�

OLJJHQ�PH�¶¶�+LM�ZLO�YROJHQG�MDDU�PHHGRHQ�DDQ�KHW�(.�YRRU�MHXJG�LQ�*ODVJRZ�HQ�KLM�KRRSW�

zich in 2020 te kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio.
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Vienne (15) en Dyo (18) Supriana 

Turnen 

¼ 1.000 elk 

Bijzonder tijdens de uitreiking aan de sporttalenten was 

het moment dat de turnzusjes Vienne en Dyo Supriana 

hun cheques kregen overhandigd. Want op Lieke en 

Sanne Wevers na kom je niet vaak tegen dat twee 

zussen in dezelfde sport zo goed zijn. En ook nog op 

hetzelfde onderdeel, de brug. Vienne: ,,Het verraste 

PH��,N�EHQ�KHHO�GDQNEDDU¶¶��'\R����:H�NXQQHQ�KHW�JHOG�

heel goed gebruiken, omdat we het financieel moeilijk 

hebben. Turnen is geen goedkope sport. Bovendien 

staat mijn moeder er alleen voor. Ze doet alles voor 

RQV��,N�EHQ�KLHU�KHHO�EOLM�PHH�¶¶�'H�=RHWHUPHHUVH�]XVMHV�

gebruiken het geld onder meer om er materiaal, 

contributie (bij Turnz Amsterdam) en reiskosten mee te 

betalen. Vienne: ,,We willen bovendien allebei 

dolgraag op trainingsstage naar Texas. Daar trainen de 

beste turners van de hele wereld. Wanneer we gaan, 

ZHHW�LN�QRJ�QLHW��+HW�OLHIVW�]R�VQHO�PRJHOLMN�¶¶

Yindy Beekveldt (17) 

Softbal 

¼ 1.000 

,,Holy moly. Ik had echt niet verwacht 

dat zoiets op mijn pad zou komen. 

Geweldig. Ik kan het eigenlijk nog 

VWHHGV�QLHW�EHYDWWHQ�¶¶

Yindy zit sinds kort op het CTO 

Amsterdam. Ze heeft net haar mavo 

afgerond en zit nu op de havo. Op het 

Centrum voor Topsport en Onderwijs 

woont zij. Yindy moet op het CTO huur 

betalen. ,,Die cheque is ruim twee 

maanden huur ZDDUG�¶¶

Yindy is verrevelder bij Onze Gezellen en Jong Oranje. Onlangs deed ze als gastspeler 

(pick-XS��ELM�7HUUDVYRJHOV�PHH�DDQ�GH�(XURSD�&XS����:H�]LMQ�WZHHGH�JHZRUGHQ��6XSHU�¶¶�

Met Oranje heeft ze dit jaar meegedaan aan het WK voor jeugd in Amerika. ,,We werden 

YHHUWLHQGH�LQ�HHQ�GHHOQHPHUVYHOG�YDQ����ODQGHQ�¶¶
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Adil Belkaid (17) 

Judo 

¼ 1.000 

Adil neemt dit jaar deel aan vijf Europa Cupwedstrijden. 

De reis- en verblijfskosten moet hij zelf ophoesten. Dat 

valt niet mee. Om die reden was Adil ± lid van Jong 

Oranje - verguld met de cheque van 1.000 euro. ,,Ik ben 

daar het Talent Fonds erg dankbaar voor. Ik kan 

YRRUORSLJ�YRRUXLW�¶¶

Adil komt uit in de klasse tot 60 kilo in de leeftijdscategorie 

onder 21 jaar. Dit jaar doet hij mee aan het EK in Slovenië 

en het WK in Zagreb. ,,Dat laatste toernooi zou aanvankelijk in Noord-Korea worden 

gehouden. Maar vanwege de politieke situatie is het verplaats naar Zagreb. Ik begrijp dat, 

maar ik had het ook wel gaaf gevonden om naar een land te gaan waar je anders nooit 

NRPW¶¶��]HJW�$GLO�GLH�GH�DPELWLH�KHHIW�PHH�WH�GRHQ�DDQ�GH�2O\PSLVFKH�6SHOHQ�YDQ������

Lucinde Wiersema (19) 

Atletiek 

¼ 2.500 

Dolblij was Lucinde toen zij in het Olympisch 

Stadion een cheque van 2500 euro kreeg 

overhandigd. ,,Ik was totaal overrompeld. Ik 

had wel een bedrag verwacht als 

aanmoediging, maar zo groot, nee dat beslist 

QLHW�¶¶� ,Q�ppQ�NODS� LV�GH���-jarige Leidse voor 

dit jaar uit de kosten.

Als dove atlete deed ze de 

afgelopen zomer mee aan de Deaflympics in 

Turkije. Ze was de jongste junior A atlete in een seniorenveld. Lucinde kwam uit op de 

onderdelen speerwerpen, hoogspringen en hink-stap-sprong. ,,Ik ben tweemaal vijfde en 

ppQ�NHHU�DFKWVWH�JHZRUGHQ�¶¶

Het kostte haar 2500 euro om mee te doen en zich voor te bereiden op het evenement 

in Samsun. ,,Het loopt behoorlijk in de papieren. De nieuwe speer kostte 500 euro. 

Hetzelfde waren we kwijt aan extra speerwerplessen. Spikes kosten 100 euro. Ook van de 

reis- en verblijfkosten in Turkije moesten we een substantieel deel zelf betalen. Aan de 

DQGHUH�NDQW�KHHIW�GH�RYHUKHLG�IOLQN�JHVQRHLG�LQ�GH�XLWJDYHQ�YDQ�KHW�*HKDQGLFDSWHQ�)RQGV¶¶��

zegt /XFLQGH¶V moeder Nicole. Zij heeft haar baan opgezegd om haar dochter optimaal te 

kunnen begeleiden. 

Lucinde communiceert in gebarentaal. Tijdens de uitreiking was haar moeder op het 

podium aanwezig om µWH�WRONHQ¶�

Ze doet als dove sporter al dertien jaar mee aan reguliere KNAU-wedstrijden. Lucinde is 

lid van Leiden Atletiek. Komend jaar komt ze voor het eerst uit bij de senioren. Ze 

overweegt definitief de meerkamp opnieuw op te pakken.
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Bowien Jansen (19) 

Atletiek 

¼ 950 

Een cheque van 950 euro kreeg Bowien. Daarmee 

betaalt ze onder meer een deel van haar 

verblijfskosten op het CTO op sportcomplex 

Papendal in Arnhem. ,,Ik had het niet verwacht. Dat 

ik op deze manier financieel word ondersteund, heeft 

PH�DDQJHQDDP�YHUUDVW�¶¶�'H�VSULQWVWHU�KDG�DIJHORSHQ�

jaren een bijbaantje bij Albert Heijn in Hoofddorp. Ze 

was waarschijnlijk de snelste vakkenvuller van 

Nederland. ,,Maar door de verhuizing naar Papendal 

KHE�LN�GDW�EDDQWMH�RSJH]HJG�¶¶

Bowien kreeg in 2011 de ziekte van Crohn. Die 

chronische darmziekte veroorzaakte reumatische 

gewrichtsklachten. In 2013 kon ze mede door medicatie weer voorzichtig gaan sporten. De 

atlete heeft zich ontwikkeld tot een groot talent op de 60, 100 en 200 meter. ,,En dat zonder 

medicijnen. 'DDU�EHQ�LN�KHOHPDDO�PHH�JHVWRSW�¶¶

Glenn de Bois (21) 

Snowboarden 

¼ 2.000 

Glenn kon de cheque zelf niet in ontvangst 

nemen. De wintersporter uit De Lier was 

op het moment van uitreiking in Argentinië 

voor een trainingsstage en twee 

wedstrijden in de World Cup. Hij probeert 

zich te plaatsen voor de Winterspelen van 

Pyeongchang. Zijn moeder kreeg de 

cheque voor haar zoon uit handen van 

Yvonne van Gennip. De moeder vertelde 

daarna: ,,Het is een dubbelleven, heel 

heftig. Ik leid eigenlijk ook zijn leven. Maar 

we hebben deze keuze al gemaakt toen hij 

acht was en we gaan er nog steeds voor. Deze cheque kan hij ontzettend goed gebruiken, 

omdat het materiaal heel kostbaar is en hij in de voorbereiding op het wedstrijdseizoen 

YDDN�YHU�PRHW�UHL]HQ�¶¶

*OHQQ¶V UHDFWLH�YDQXLW�GH�VQHHXZ� LQ�$UJHQWLQLs��³-XOOLH� IDQWDVWLVFKH�GRQDWLH�KHHIW� HUYRRU�

gezorgd dat ik op de valreep toch af kon reizen naar Argentinië voor twee trainingsweken 

en daarachteraan twee kansen om mij te kwalificeren voor de aankomende Winterspelen.

(HQ�RQYHUZDFKWV�JURRW�JHVFKHQN�ZDW�GH�GRRUVODJ�JDI��,N�EHQ�MXOOLH�]R�GDQNEDDU�´�
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Bijlage 2: 
Rapportage Talentboek

Aantal talenten 

Op 31 december 2017 stond de teller van de aangemelde talenten op: 919. Het aantal 

teams bedroeg: 8

Donatiebedrag 

Op 31 december 2017 was het totaal JHGRQHHUGH�EHGUDJ��¼�814.195,05

Aantal donatiedoelen 

Op 31 december 2017 stonden er 128 lopende donatiedoelen (crowdfundingcampagnes) 

op Talentboek en waren er 713 afgeronde donatiedoelen.

De Talentboek boegbeelden 

Op 31 december 2017 hadden 16 Nederlandse topsporters zich aangesloten bij 

Talentboek, tezamen goed voor 27 gouden Olympische medailles:

Deborah Gravenstijn (judo), Ellen van Langen (atletiek), Epke Zonderland (turnen), 

Esther Schouten (boksen), Esther Vergeer (rolstoeltennis), Ireen Wüst (langebaan 

schaatsen), Jessie Kramer (handbal), Lobke Berkhout (zeilen), Marianne Vos 

(wielrennen), Yvonne van Gennip (schaatsen), Saskia Kosterink (softbal), Teun de 

Nooijer (hockey), Ronald Florijn (roeien), Peter Blangé (volleybal), Nicolien Sauerbreij 

(snowboarden) en Pieter van den Hoogenband (zwemmen).

"Het is goed dat talenten zich kunnen presenteren. Ze leren voor zichzelf op te komen en 

KHEEHQ�HHQ�SUDDWMH�NODDU��'DW�YLQGHQ�GH�PHHVWH�VSRQVRUV�WRFK�ZHO�HUJ�ILMQ�´

- Nicolien Sauerbreij, Olympisch kampioen 2010 -
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Totaaloverzicht Talentboek t/m 31 december 2017 
 

*1 In juni 2017 is het talentenbestand opgeschoond. Uit de teller zijn de talenten 

gehaald die niet meer over de talentstatus van NOC*NSF beschikten ofwel 

doorgestroomd zijn naar de topsportstatus.

*2 Het gemiddelde bedrag per dag is fors toegenomen vanwege de uitkeringen van 

het Yvonne van Gennip Talent Fonds in dit kwartaal. 

Meetmomenten Totaal aantal 

talenten

Totaal aantal 

donaties

Totale som  

donaties

Gemiddeld 

bedrag per dag

01-04-2014 173 492 ¼�12.745 ¼����

01-07-2014 238 1.032 ¼�32.796 ¼����

01-10-2014 283 1.658 ¼������� ¼����

01-01-2015 383 2.295 ¼������� ¼����

01-04-2015 455 3.320 ¼�������� ¼����

01-07-2015 519 4.043 ¼�������� ¼����

01-10-2015 571 4.583 ¼��������� ¼����

01-01-2016 668 5.088 ¼�������� ¼����

01-04-2016 736 5.861 ¼��������� ¼����

01-07-2016 783 7.071 ¼�369.078 ¼����

01-10-2016 817 7.728 ¼��������� ¼�����

01-01-2017 862 8.430 ¼�������� ¼����

01-04-2017 *1 918 9.395 ¼�������� ¼����

01-07-2017 820 10.418 ¼�������� ¼�����

01-10-2017 880 11.405 ¼�������� *2 ¼�������

01-01-2018 919 12.223 ¼�������� ¼�����
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De talenten 

Ontwikkeling aantal talenten 
 

In juni 2017 is het talentenbestand opgeschoond. Uit de teller zijn de talenten gehaald die 

op dat moment geen talentstatus meer hadden.

Waar komen de talenten vandaan?

Meetdatum: 01-01-2018 
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31; 4%
25%

31%

14, Drenthe 31, Groningen 34, Flevoland 31, Overijssel

35, Zeeland 34, Utrecht 32, Limburg 7, Friesland

65, Gelderland 31, Noord�Brabant 182, Zuid�Holland 227, Noord�Holland
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Welke status hebben de talenten? 

Meetdatum: 01-01-2018 

De 10 grootste sporten op Talentboek? 

Meetmoment Meetmoment

01-01-2018 25-10-2017

Gymnastiek 99 talenten 77 talenten

Judo 84 talenten 81 talenten

Schaatsen 70 talenten 65 talenten

Atletiek 53 talenten 52 talenten

Kunstrijden 44 talenten 45 talenten

Zwemmen 43 talenten 42 talenten

Schermen 31 talenten 30 talenten

Wielrennen 28 talenten 25 talenten

Zeilen 27 talenten 26 talenten

Squash 25 talenten 25 talenten

8%

34%

29%

24%
5%

Bonds (58 talenten) Belofte (230 talenten) Nationaal (195 talenten)

Internationaal (160 talenten) Topsport (35 talenten)
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De donaties 

Resultaten per kwartaal 
 

Totaal resultaat 
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Social Media 

Ontwikkeling van het aantal volgers per social media account 

Meetmomenten Facebook Twitter Instagram LinkedIn

01-04-2014 107 165 - -

06-07-2014 258 237 - -

02-09-2014 335 271 - -

02-12-2014 774 380 - -

05-03-2015 986 469 255 -

13-04-2015 1064 497 309 -

04-08-2015 1125 547 352 -

09-10-2015 1180 596 387 -

08-01-2016 1249 628 444 -

11-04-2016 1353 674 457 -

11-07-2016 1402 737 471 47

05-10-2016 1445 769 476 46

01-04-2017 1540 786 483 48

01-07-2017 1594 820 492 62

01-10-2017 1644 878 500 82

30-10-2017 1653 879 502 85

03-01-2018 1675 895 503 123
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Bijlage 3:  
Financiële voorziening  

Door een samenwerking met het Jeugdfonds Sport (voorheen Jeugdsportfonds), 

NOC*NSF en een subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

heeft het fonds een nieuwe financiering kunnen creëren voor talentvolle sporters tot en 

met 18 jaar die opgroeien in gezinnen op of onder het sociaal minimum of met een laag 

inkomen

Persbericht: 
Nieuwe financiële voorziening voor talenten 

Voor talentvolle sporters tot en met 18 jaar die opgroeien in gezinnen op of 

onder het sociaal minimum of met een laag inkomen  

NOC*NSF, het Yvonne van Gennip Talent Fonds en het Jeugdsportfonds krijgen samen 

budget van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om 

topsporttalenten uit gezinnen met een inkomen op of onder het sociaal minimum of met 

een laag inkomen, te ondersteunen in de extra topsportkosten.

Als je aan topsport doet, vraagt dat veel investeringen. Hard werken en veel zweten. 

Urenlang, elke dag weer. Prachtig om te zien dat een kind zijn passie ontdekt en er alles 

in stopt om hogerop te komen. Maar het kost ook geld: voor materiaal, voor een coach, 

de huur van een trainingsaccommodatie, reiskosten, kleding en trainingskamp. Niet alle 

gezinnen kunnen dat financieel opbrengen. Daarom is er nu een nieuwe voorziening, om 

deze talenten financieel te kunnen ondersteunen. 

Met deze financiële voorziening, die de sportbond voor hen kan aanvragen, kunnen jonge 

talenten die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen, toch hun doel verwezenlijken. 

Met de nodige financiële ondersteuning kunnen zij zich optimaal blijven ontwikkelen en 

het beste uit zichzelf halen. Zo wordt voorkomen dat talentvolle jonge sporters door 

geldgebrek thuis moeten stoppen met hun topsporttraject.

De voorziening is bedoeld voor talentvolle sporters tot en met 18 jaar uit een gezin met 

een inkomen op of onder het sociaal minimum of met een laag inkomen. Zij zijn al als 

talent herkend en hebben daarvoor een status gekregen als Internationaal Talent (IT), 

Nationaal Talent (NT) of Belofte. 

Voor een sporter met een IT-VWDWXV�LV�HHQ�EHGUDJ�YDQ�PD[LPDDO�¼������SHU�MDDU�

beschikbaar. Voor een sporter met een NT-, of Belofte-status is een bedrag van 

PD[LPDDO�¼������SHU�MDDU�EHVFKLNEDDU�

<YRQQH�YDQ�*HQQLS�YHUWHOW��³Als jong schaatstalent was ik in de gelukkige omstandigheid 

dat ik me geen zorgen hoefde te maken over de financiering van mijn topsportcarrière. 

Daardoor kon ik me zorgeloos richten op mijn trainingen en steeds beter worden. Maar 

dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Mijn drive is om het voor ieder kind met talent 

mogelijk te maken om zich optimaal te ontwikkelen, ongeacht de financiële situatie.´

³6SRUW�LQVSLUHHUW�GH�MHXJG�HQ�JHHIW�SHUVSHFWLHI�´�]R�JDDW�(UEHQ�:HQQHPDUV��

DPEDVVDGHXU�YDQ�KHW�-HXJGVSRUWIRQGV��YHUGHU��³$OV�NLQGHUHQ�HHn talent hebben zouden 

ze dat moeten kunnen ontwikkelen. Juist de kinderen die weten dat niets vanzelf gaat zijn 
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bereid om te knokken en het beste uit zichzelf te halen. Een inspirerend voorbeeld van 

]R¶Q�WRSWDOHQW�LV�6LIDQ�+DVVDQ��6LIDQ�LV�DPEDVVDGHXU�YDQ het Jeugdsportfonds omdat ze 

het belangrijk vindt dat kinderen door te sporten even zorgeloos kind kunnen zijn. Sifan 

won in 2014 goud op de 1500 meter op het EK Atletiek. Ze is nu een inspiratie voor 

andere talentvolle jonge sporters om door te zetten in KXQ�VSRUW�´

12&16)�WHFKQLVFK�GLUHFWHXU�0DXULWV�+HQGULNV�YXOW�DDQ��³.LQGHUHQ�NXQQHQ�YLD�HHQ�

sportclub door het Jeugdsportfonds gesteund worden. Maar als ze door hun grote talent 

de club ontgroeien en in een talentenprogramma van de sportbond terecht komen, verviel 

tot nu toe die kans op ondersteuning. Gelukkig is er nu deze nieuwe voorziening, 

waarmee het mogelijk blijft dat talentvolle kinderen, ondanks een penibele financiële 

situatie thuis, hun talent toch verder ontwikkelen en daarmee het maximale uit zichzelf 

KDOHQ��'DDU�GRHQ�ZH�KHW�YRRU�´

Het Ministerie van SZW, Jeugdsportfonds, Yvonne van Gennip Talent Fonds en 

NOC*NSF kijken uit naar een vruchtbare samenwerking. Want, zo stelt Van Gennip: 

³/DWHQ�ZH�WURWV�]LMQ�RS�RQ]H�MRQJH��DPELWLHX]H�WRSVSRUWHUV�en er met elkaar voor zorgen 

GDW�JHHQ�HQNHO�WDOHQW�YHUORUHQ�JDDW�´

Datum: 28-12-2017

Maurits Hendriks, Yvonne van Gennip en Jeugdsportfonds ambassadeur Erben 

Wennemars presenteren samenwerking tijdens OKT in Thialf op 27 december 2017

Foto: Huub Snoep
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