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Op 27 mei 2019 overhandigde het Yvonne van Gennip Talent voor het derde 

achtereenvolgende jaar aan veertig jonge sporters een financiële bijdrage. De uitreiking 

vond plaats in het hoofdkantoor van de VriendenLoterij in Amsterdam. 
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1. Inleiding 

Na het fantastische resultaat van 2018 lag de lat voor 2019 hoog. Kunnen we weer zo veel 

talenten helpen? Kunnen we het recordgedrag van € 347.000,- opgehaald met ons 

crowdfundingplatform Talentboek in 2019 evenaren? Gaan we de anderhalf miljoengrens 

over? Mooie uitdagingen waar het team van het Yvonne van Gennip Talent Fonds bij de 

start van het nieuwe jaar voor stond.  

Inmiddels kan ik aangeven dat we daar weer uitstekend in geslaagd zijn. Als directeur, 

bestuurder, naamgever en initiatiefnemer van het Yvonne van Gennip Talent Fonds ben ik 

dan ook bijzonder trots op dit team van bestuurders, medewerkers, de raad van toezicht, 

de toetsingscommissie en de vele partners die het werk voor ons mogelijk maken. 

Tezamen hebben we in 2019 € 29.500,- uitgekeerd aan 40 talenten die een aanvraag bij 

het fonds hadden ingediend en € 101.950,- beschikbaar gesteld aan 42 talenten die 

opgroeien in armoedegezinnen.  

Met Talentboek hebben de talenten daarnaast nog eens € 337.934 opgehaald. Net na het 

verstrijken van het jaar, op 2 januari 2020, passeerde we daarmee op ons platform de 

anderhalf-miljoen-euro-grens als totaal gedoneerd bedrag aan Nederlands sporttalent. 

Deze donaties komen van particulieren, bedrijven, gemeenten en fondsen. Het behoeft 

geen betoog dat juist dit platform bijdraagt aan betrokkenheid van de samenleving (de 

“crowd”) bij talentontwikkeling. Hoe geweldig is het als een talent, waar je aan hebt 

gedoneerd, later met een gouden plak op het podium staat?  

Om dat feestje alvast een beetje vooruit te vieren organiseerde het fonds in 2019 haar 

eerste fondsenwervende evenement. Tijdens het Feest voor Talent in het AZ stadion 

kwamen talenten, (oud)topsporters, bedrijven en sportprominenten bijeen om deel te 

nemen aan een sportquiz, veiling en een diner waarin de talenten en helden aan tafel zaten 

bij de geïnteresseerde bedrijven. 

Zo heeft het Feest voor Talent niet alleen een prachtig bedrag opgebracht voor het fonds, 

maar ook voor bewustwording gezorgd dat de talenten geen geplaveide wegen betreden. 

Alleen met bloed, zweet, tranen en geld kunnen ze zorgen voor die mooie prestaties die 

ons inspireren en waar wij als land massaal van kunnen genieten.  

Meer informatie over dit feest, over onze organisatie, de resultaten in 2019 en 

achtergronden van de talenten vinden jullie in dit jaarverslag. We danken onze trouwe 

partners en de duizenden donateurs die de sport en talentontwikkeling zo’n warm hart 

toedragen.  

Veel dank voor jullie bijdragen. 

      
Namens het bestuur, 

Yvonne van Gennip 
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2. Kerngetallen 2019 

 

29.500 euro is op 27 mei 2019 uitgereikt aan … 

40 talenten die een aanvraag hadden ingediend bij het fonds. 

  

65.950 
euro is door het Yvonne van Gennip Talent Fonds en het 

Jeugdfonds Sport en Cultuur uitgekeerd aan … 

33 
talenten met een belofte of NT status vanuit de financiële 

voorziening voor talenten uit armoedegezinnen. 

  

36.000 
euro is vanuit die financiële voorziening door het 

NOC*/NSF uitgekeerd aan … 

9 talenten met een internationale status 

  

337.934 euro is in 2019 opgehaald op Talentboek Sport met … 

325 crowdfundingcampagnes en … 

4.434 
donaties, waarmee de totaalteller op 31-12-2019 kwam te 

staan op … 

1.499.226 euro voor Nederlands sporttalent. 

  

3 
succesvolle campagnes zijn uitgevoerd op Talentboek 

Cultuur waarmee … 

22.146 euro is opgehaald en … 

2 
artiesten de studio in konden om een plaat op te nemen 

en … 

1 speelfilm genaamd Buoyancy in première kon gaan. 

  

9 
workshops over crowdfunding en sponsoring zijn 

aangeboden aan talenten, ouders en sportbestuurders  

  

2 
partnerpagina’s van Talentboek zijn ontwikkeld voor de 

gemeenten Haarlem en Utrecht. 

  

100.088 
euro is door de VriendenLoterij aan het fonds uitgekeerd 

tijdens het Goed Geld Gala 2019. 

  

105.250 
euro werd op 5 september opgehaald tijdens het feest 

voor talent waarvan …  

25.000 
euro werd bijgedragen door onze trouwe partner de 

Stichting Goede Doelen Nh1816. 
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3. De organisatie 

3.1 Missie en Visie 

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.  

 

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.  

 

 

 

“Als 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.”  - Yvonne van Gennip -  

3.2 Activiteiten 
 

Het YVGTF helpt talenten die stranden in het behalen van die successen als gevolg van 

financiële tekorten. Het fonds werft gelden voor hen en faciliteert ze met een 

crowdfundingplatform.  

Fondsenwerving en uitkeringen 

 

Dankzij bijdragen van donateurs (met name de VriendenLoterij) verricht het YVGTF 

jaarlijks een tot twee uitkeringstranches aan talenten die daarvoor een aanvraag indienen. 

De talenten dienen met een begroting aan te tonen dat een financiële bijdrage noodzakelijk 

is en dat ze aan de vereiste criteria voldoen. De sportieve mogelijkheden dienen 

onderschreven te worden door de coach en/of technisch directeur van de bond. 

Samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur en NOC*NSF is daarnaast een voorziening 

ingericht waarop talenten t/m 18 jaar uit gezinnen op het sociaal minimum een beroep 

kunnen doen. Door ondersteuning van het ministerie SZW kunnen de bijdragen die de 

partners voor deze doelgroep beschikbaar stellen verdubbeld worden.  
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We kunnen het geld 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 ons. We zijn hier heel blij mee.  

- Dyo en Vienne Supriana 

Talentboek 

 

Talentboek is een crowdfundplatform voor de sporttalenten van Nederland. Op 

www.talentboek.nl kunnen de talenten zich professioneel presenteren en zo in contact 

komen met donateurs die willen bijdragen aan hun sportcarrière en sponsoren die zich 

willen verbinden aan de toekomstige toppers.  

 

Met Talentboek creëert het YVGTF zelfredzaamheid onder de talenten. Ze maken een plan 

waarin hun financiële behoeften inzichtelijk worden en moeten nadenken over 

tegenprestaties voor hun sponsors en donateurs. Zo starten ze met ondernemen, leren ze 

zichzelf te vermarkten en bouwen ze een eerste fanbase op. Om talenten hiermee op gang 

te helpen organiseert het YVGTF workshops over geld, crowdfunding en sponsoring.    

 

 

 

Talentboek is zowel voor sporters als supporters en 

bedrijven erg toegankelijk. Het laat bekenden en 

onbekenden bij elkaar komen die een gelijke passie of 

enthousiasme delen. Dat is super mooi en hiermee gaat 

Nederlands talent, zoals ik, niet verloren en kunnen wij ons 

door ontwikkelen. Bedankt! 

- Esmée Visser - 

Selectie en vaststelling donaties 

 

Talenten zijn voor ons personen met een NOC*NSF-talentstatus en/of kwalificatie voor 

Europese of Wereldkampioenschappen. 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 ongeveer € 5 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.  
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3.3 Structuur en 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, Monique van Bijsterveld is secretaris en Eric van der Burg is algemeen 

bestuurslid. 

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 wordt gewerkt 

volgens de code goed bestuur. Door de Belastingdienst is de Stichting Yvonne van Gennip 

Talent Fonds in 2018 aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Daarmee zijn giften, donaties schenkingen en nalatenschappen geheel of gedeeltelijk 

aftrekbaar voor gevers en ontvangers. 

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.  

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 

werkzaamheden e.d. wordt op basis van een arm’s length overeenkomst een vergoeding 

betaald aan Van Gennip Promotions B.V.  

Verder wordt het Yvonne van Gennip Talent Fonds ondersteund door drie freelancers op 

basis van een overeenkomst van opdracht. 

• Pelle Baas 

• Mark van der Jagt 

• Pieter Bos 

 

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. 
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3.4 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. 

Voorheen waren de noodzakelijke inkomsten ter dekking van de organisatiekosten nog te 

veel afhankelijk van een te kleine groep partners. Om deze reden is het fonds gestart met 

een fondsenwervend evenement, het Feest voor Talent. Met zo’n evenement worden niet 

alleen directe inkomsten gegenereerd, maar wordt ook draagvlak neergezet voor een 

structurele ondersteuning vanuit particulieren en bedrijven. Om deze doorlopende 

inkomstenstroom te bewerkstelligen is een model ‘Vrienden van het fonds’ ontwikkeld.  

Een tweede pijler om de inkomsten te verspreiden en voor langere tijd vast te leggen is het 

mogelijk om een abonnement te nemen op een partnerpagina op Talentboek. Hiermee 

kunnen gemeenten, provincies, sportbonden, maar ook bedrijven een specifieke groep 

talenten aan zich binden en ondersteunen. 

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. 

3.5 Gebeurtenissen na balansdatum 
 

De uitbraak van de coronacrisis heeft voor onze cijfers en ons werk in 2019 geen gevolgen 

gehad. Voor 2020 zal dit anders zijn.  

Veel talenten hadden crowdfundingcampagnes die gericht waren op deelname aan 

wedstrijden en/of trainingen die door de coronamaatregelen afgelast of verplaatst zijn. 

Deze campagnes zijn stil komen te liggen waardoor de opbrengsten voor talenten via 

talentboek in het tweede kwartaal van 2020 tot een minimum is beperkt. Op de directe 

uitkeringen aan talenten die het fonds ook in het tweede kwartaal doet, heeft dit geen 

gevolgen gehad.  

Ook zien we invloed op de tot stand te brengen partnerships met de overheid, bedrijven en 

sportorganisaties. Bij sportbonden liggen de ontwikkelingsplannen voor een zogenaamde 

partnerpagina op talentboek even stil. Ook gemeenten en sponsoren hebben momenteel 

andere prioriteiten. Huidige samenwerkingen lopen allemaal door, maar nieuwe initiatieven 

en de fondsenwervende activiteiten zoals een tweede editie van Feest voor Talent en 

activiteiten rondom de Olympische Spelen kunnen (vooralsnog) geen doorgang vinden. 

Alternatieven worden onderzocht om in 2020 ook over voldoende budget te kunnen 

beschikken om  veel aanvragen van talenten te kunnen honoreren.  

Voor de continuïteit van de organisatie vormt de coronacrisis geen gevaar. De organisatie 

is lean & mean ingericht en daardoor flexibel en uitstekend in staat om vanuit huis te 

opereren. De overheadkosten zijn laag en vanuit de lopende overkomsten met 

samenwerkende partijen te financieren. 
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4. Uitreiking cheques aan talenten 

Het Yvonne van Gennip Talent Fonds heeft op 27 mei 2019 voor het derde 

achtereenvolgende jaar veertig jonge sporters verblijd met een financiële bijdrage. De oud-

olympisch schaatskampioene overhandigde die dag een cheque aan ruim dertig 

aanwezige talenten in het hoofdkantoor van de VriendenLoterij in Amsterdam. 

 

 
 

 

De bijdrage is mede mogelijk gemaakt door de 

VriendenLoterij; één van de partijen die het fonds 

een warm hart toedragen. Namens de 

VriendenLoterij sprak relatiebeheerder Yvonne 

Verschragen (zie foto) de talenten toe.  
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Yvonne van Gennip vertelde de aanwezigen over de nog jonge geschiedenis van het door 

haar in 2016 opgerichte Talent Fonds. Vorig jaar passeerde het totaal aantal donaties, die 

de sporters via crowdfunding op Talentboek binnenhaalden, de grens van 1 miljoen euro. 

Inmiddels (mei 2020) staat de teller op 1,5 miljoen.    

 

Vijftien talenten in de categorie ‘Internationaal Talent’ kregen een bedrag van 1.000 euro. 

Acht ‘Nationale Talenten’ een bedrag van 750 euro. En zeventien ‘Beloften’ een bedrag 

van 500 euro. 

 

Een aantal talenten vertelde over hun ambities, dromen, ontwikkeling,  (geld)zorgen en 

noodzaak van financiële steun. 

Enzeli de Ruiter 

 

Karateka Enzeli de Ruiter (19, Nieuw-Vennep) nam zijn cheque (1.000 euro) ook met een 

big smile in ontvangst. Net als veel andere talenten heeft hij het te druk met zijn sport en 

school (eindexamen vwo) om er daarnaast een baantje bij te nemen. Hij is afhankelijk van 

donaties om zijn sport te kunnen bekostigen. ,,Daarom komt deze cheque me heel goed 

uit. Geweldig.’’ 

 

Enzeli is ooit begonnen met karate om zich weerbaarder en zelfverzekerder te maken. ,,Ik 

werd als jongetje gepest op school. Om van me af te kunnen bijten, ben ik op karate 

gegaan’’, aldus Enzeli, die goed werd in zijn sport. Als lid van Kenamju werd Enzeli in 

december vorig jaar gekozen tot Haarlemse sporttalent van 2018. Helaas voor hem 

stagneerde zijn ontwikkeling dit jaar een beetje. Na zijn derde plek op het EK vorig jaar lag 

hij er ditmaal al vroeg uit op hetzelfde toernooi. ,,Ik had mijn dag niet. Misschien kwam het 

door het afvallen. Ik kwam toen nog uit in de klasse onder 67 kilo. Ik moest 5 kilo kwijtraken. 

Dat heeft me waarschijnlijk te veel energie gekost.’’ Desondanks heeft hij goede hoop zich 

te kwalificeren voor het WK in Chili. Dat gebeurt in een klasse hoger, zodat hij geen 

probleem kent met afvallen. 

 

Enzeli had de droom mee te doen aan de Olympisch Spelen van 2024 (‘die van 2020 

komen te vroeg’), maar of deze uitkomt is de vraag. Enzeli: ,,Karate staat volgend jaar voor 

het eerst op het olympisch programma. Maar door geldproblemen tussen het IOC en de 

Wereld Karate Federatie is de kans aanwezig dat mijn sport er in 2024 niet meer bij is.’’ 

Mustafa Akraa 

 

Boeiend is het verhaal van bokser Mustafa Akraa (21). Hij woont tegenwoordig in Krimpen 

aan den IJssel. Maar tot zes jaar geleden woonde hij met zijn familie in een dorp in het 

noorden van Syrië. ,,Ik leidde daar een rustig, prettig leven.’’ Dat veranderde compleet door 

de oorlog in zijn land. ,,De situatie werd steeds beroerder.’’ Het besluit viel om te vluchten. 

Mustafa’s vader vertrok als eerste met één van Mustafa’s broertjes. Mustafa bleef achter 

om als oudste zoon zijn moeder, andere broer en twee zusjes te beschermen. ,,Soms was 

ik in paniek als er één te laat thuiskwam. Ik leefde voortdurend in angst en onzekerheid.’’ 

Uiteindelijk vluchtten de anderen ook. Om aan geld te komen werkte Mustafa onderweg in 

een fabriek in Turkije. 

 

In Nederland werd het gezin uiteindelijk herenigd. Het woonde eerst een tijdje in Friesland 

en woont nu in Krimpen aan den IJssel. Mustafa maakte in Leeuwarden kennis met 

kickboksen en boksen. Hij koos na een paar jaar voor het laatste en bleek er talent voor te 

hebben. Hij won meteen een Nederlandse titel. 
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Hij traint zes keer per week. Daarnaast geeft hij in Rotterdam boksles aan jongeren. ,,Het 

kan raar lopen in het leven. Ik ben heel dankbaar dat ik in Nederland mag wonen. Ik kom 

alleen maar vriendelijke mensen tegen. Ik hoop anderen te inspireren met mijn verhaal. 

Maar natuurlijk mis ik mijn land. In Syrië woont nog veel familie van me. Het is er nog steeds 

gevaarlijk. Half mei is een oom van me doodgeschoten door een sluipschutter.’’ 

 

Mustafa hoopt een Nederlands paspoort te krijgen waardoor hij voor Nederland mag 

uitkomen in internationale wedstrijden. Zijn droom is om profbokser te worden. 

 

Als Nationaal Talent kreeg hij op 27 mei een cheque van 750 euro. ,,We hebben het niet 

breed en dus komt het geld goed van pas. Dank’’, zei hij na de uitreiking. 

 

Een lekker hapje en drankje zat er tijdens de bijeenkomst niet in voor hem vanwege de 

ramadan.    
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Brian Wassink  

 

Sinds een kleine twee jaar woont en sport badmintonner Brian Wassink (18, Hoofddorp) 

op sportcentrum Papendal. Hoewel hij nog jeugdspeler is, doet hij nu al aan veel 

seniorentoernooien mee in het buitenland. De badmintonner van Duinwijck krijgt een kleine 

bijdrage in de kosten (vliegen, hotels), maar het meeste geld  moet hijzelf ophoesten. 

,,Jullie begrijpen dat de cheque van 1.000 euro meer dan welkom is.’’ 

Machteld van Foreest 

 

De 11-jarige schaakster Machteld van Foreest was eveneens een talent die een cheque 

van 1.000 euro in ontvangst mocht nemen. Door ziekte kon ze er helaas niet bij zijn in 

Amsterdam. ,,Ik ben er reuzeblij mee. Daarmee kan ik een deel van mijn reis- en 

verblijfkosten betalen. Ik doe bij voorbeeld in augustus mee aan het EK in Slowakije. 

Moeten we zelf bekostigen. Eén van mijn ouders gaat ook mee. Het kost alles bij elkaar 

minimaal 2.000 euro’’, aldus Machteld, die momenteel nummer één is van de wereld in 

haar leeftijdscategorie. 

 

Ze maakt deel uit van een bijzonder Gronings gezin. De vijf broers Foreest en hun zus 

Machteld kunnen stuk voor stuk erg goed schaken. Machteld, die zes uur per dag traint, 

grossiert al vanaf haar zesde in nationale jeugdtitels. Vorig jaar was ze de nummer drie 

van Europa in de categorie tot 12 jaar. In augustus gaat ze voor goud in Slowakije. Aan het 

WK in China – gedeeld derde vorig jaar - doet ze echter niet mee. ,,Ik heb gehoord dat de 

omstandigheden (hotel, klimaat, eten, vervoer) te slecht zijn om optimaal te kunnen 

presteren.’’ 

Caya Scheepens 

 

Nederland was er wat kunstschaatsen betreft voor het laatst in 1976 bij tijdens de 

Olympische Spelen. Dianne de Leeuw won toen zilver. De Brabantse Caya Scheepens 

(16) hoopt daar na 46 jaar in 2022 verandering in te brengen. Ze werkt er nu al keihard aan 

om over drie jaar haar pirouettes te draaien op de Winterspelen. Tijdens de laatste editie 

van het Europees Jeugd Olympisch Festival werd ze negende. Om zich nog beter voor te 

bereiden gaat ze deze zomer trainen in Amerika en Canada. Dat kost geld, veel geld. Caya: 

,,De cheque (1.000 euro) van het Yvonne van Gennip Fonds is daarom een mooi financieel 

steuntje in de rug.’’ 

Suliaman Sesay 

 

Zijn broer deed vroeger aan basketbal. Toen Suliaman Sesay (18, Barendrecht) een keer 

bij hem ging kijken, deden jongens in dezelfde sporthal aan taekwondo. ,,Is die sport niks 

voor jou?’’, vroeg zijn vader. Suliaman: ,,Ik ben een keer mee gaan trainen en ben nooit 

meer gestopt.’’ 

 

Inmiddels heeft het taekwondotalent, wiens wortels liggen in Sierra Leone, vier 

Nederlandse juniorentitels en een seniorenkampioenschap op zijn naam staan. 

 

De cheque van 750 euro komt goed van pas. ,,Misschien zou je het niet zeggen, maar 

taekwondo is een vrij dure sport. Je hebt niet alleen een pak, beschermers en een helm 

nodig, maar ook sensoren waarmee de puntentelling wordt bepaald.’’ Hij heeft een kleine 

kans om mee te doen aan de Olympische Spelen van 2020. ,,Maar Parijs 2024 is een 

reëler doel.’’ 
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Eline Jansen 

 

Esmee Visser vroeg in december 2017 via Talentboek om donaties, zodat ze nieuwe 

schaatsen kon kopen. Twee maanden later werd ze op haar nieuwe schaatsen olympisch 

kampioene op de 5 kilometer. 

 

Eline Jansen (Deventer, 17) hoopt een beetje op hetzelfde. Ook zij wil via Talentboek geld 

binnen halen voor nieuwe schaatsen (1400 euro). En ook Eline is, net als Esmee Visser, 

goed op de langere afstanden. ,,Mijn tijden zijn zelfs sneller dan die van Esmee toen die 

17 was’’, zegt Eline die net als Esmee droomt van deelname aan de Olympische 

Winterspelen. Dat ze goed is, bewees zij met haar tweede plaats op de 3 kilometer tijdens 

het laatste NK allround. En dat voor een sporter die als medisch wonder te boek staat. 

Eline: ,,Ik ben geboren zonder heupkom links en met een rechter heup uit de kom. Doktoren 

zeiden toen dat ik later misschien zou kunnen lopen, maar meer ook niet. Nu train ik twintig 

uur per week.’’   

 

De havo-scholiere (eindexamen) kreeg een cheque ter waarde van 500 euro. 
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Jordy Mol 

 

Hij wordt bij het Talent Fonds wel de ‘meester van het crowdfunden’ genoemd. 

Trampolinespringer Jordy Mol (17, Nibbixwoud) heeft op Talentboek al 11.000 euro aan 

donaties weten binnen te halen. Daarmee kan de Noord-Hollander onder meer zijn 

reiskosten naar trainingen (bij Triffis in Alkmaar) en wedstrijden – ook in het buitenland – 

betalen. ,,Die moeten mijn ouders en ik zelf ophoesten. NOC*NSF heeft geen geld voor 

toppers in mijn sport.’’ 

 

Jordy weet als geen ander hoe hij potentiële donateurs kan strikken. Hij heeft een duidelijk 

verhaal over zijn (olympische) ambitie en waarom hij niet buiten financiële steun van 

anderen kan. Daarbij houdt hij goed contact – onder andere via een nieuwsbrief - met zijn 

donateurs. Hij heeft ook een leuk, humoristisch filmpje gemaakt over zichzelf. Jordy deelt 

daarnaast brochures uit, met op de voorkant een foto waar hij op staat afgebeeld met Louis 

van Gaal. ,,Die kwam ik een keer tegen en toen ben ik brutaal op hem afgestapt. Hij wilde 

meteen meewerken.’’ 

 

 
 

Jordy is ook bereid om een tegenprestatie te leveren voor een donateur. Onder meer met 

de eierkoeken van de bakker in Nibbixwoud probeert hij mensen voor zich te winnen. Ook 

steekt hij de armen uit de mouwen om klusjes te doen (auto wassen, hulp aan ouderen, 

ect). 

 

Zijn motto: ‘Met een kleine bijdrage maakt u een groot verschil. Samen op weg naar de top, 

hoe mooi is dat!’’ 

 

,,Daarom ben ik ook zo blij met de cheque van 750 euro die ik van het Yvonne van Gennip 

Talent Fonds heb gekregen’’, aldus Jordy die hoopt dit jaar mee te doen aan het Jeugd 

WK in de olympische turnhal van Tokyo.    
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Daniëlla Boas 

 

Ze was op 27 mei met haar negen jaar de jongste van alle talenten in Amsterdam. Maar 

ondanks haar leeftijd traint Daniëlla Boas (Aalsmeer) al als een volwassene; zo’n 17 uur 

per week. In haar leeftijdscategorie is ze top in ritmische gymnastiek. ,,Op het NK ben ik 

een keer eerste en een keer tweede geworden.’’ Ze ontving een cheque van 500 euro. 

Daarmee kan ze onder meer een deel van haar reiskosten betalen. En wellicht een nieuw 

kleurig turnpakje. ,,Zo’n pakje kost 300 euro. Ik heb er drie.’’ 

Daniël Vos 

 

Daniël Vos (19, Amsterdam) is één van de talentvolste werpers in het Nederlandse 

honkbal. Om nog beter te worden verkast de speler van Hoofddorp Pioniers in augustus 

naar de VS. ,,Ik ga in Fort Myers spelen voor het Florida Southwestern State College.’’ 

Daarom kan hij de cheque van 1000 euro goed gebruiken. 

 

Daniël hoopt ver te komen in het profhonkbal. ,,Ik wil de beste pitcher van de wereld 

worden.’’    

Workshop crowdfunden 

 

De bijdrage van het fonds werd aan de talenten gedoneerd op het crowdfundingplatform 

Talentboek. Hiermee fungeert de ondersteuning als een vliegwiel om nog meer financiën 

uit de “markt” te halen. Om de talenten hierover te informeren en te inspireren namen ze 

na de feestelijke uitreiking van de cheques deel aan een workshop crowdfunding van Mark 

van der Jagt. Mark liet zien hoe een geslaagde campagne er uit ziet, aan welke looptijd en 

bedragen je moet denken, welke tegenprestaties goed “verkopen”, hoe je een netwerk 

activeert en vooral hoe jij jezelf en je droom kunt presenteren aan je potentiele donateurs 

en sponsoren.  
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5. Financiële voorziening 

Door een samenwerking met het Jeugdfonds Sport en Cultuur, NOC*NSF en een subsidie 

van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het fonds in 2019 

talentvolle sporters tot en met 18 jaar kunnen ondersteunen die opgroeien in gezinnen op 

of onder het sociaal minimum. Met een financiële voorziening, die de sportbond voor hen 

kan aanvragen, kunnen jonge talenten uit gezinnen met een laag inkomen, toch hun doel 

verwezenlijken. Zij zijn al als talent herkend en hebben daarvoor een status gekregen als 

Internationaal Talent (IT), Nationaal Talent (NT) of Belofte. 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 moeten stoppen met 

hun topsporttraject. 

 

Vanuit deze voorziening hebben het Jeugdfonds Sport en Cultuur en het Yvonne van 

Gennip Talent Fonds in 2019 de volgende bedragen uit kunnen keren: 

 

• 24 belofte talenten  € 47.950 

• 9 NT talenten € 18.000,- 

 

Deze bijdragen waren voor talenten uit de sporten badminton (2 talenten), bridge, 

ijshockey, judo (4 talenten), karate (2 talenten), krachtsport (3 talenten), rugby (2 talenten), 

schaatsen (2 talenten), schermen , tafeltennis (3 talenten), tennis (2 talenten), turnen (6 

talenten), volleybal, wielrennen (2 talenten), en zwemmen. 

 

 

 

“Sport inspireert en geeft perspectief. Als kinderen 

talent hebben moeten ze dat ook kunnen ontwikkelen. 

Juist de kinderen die weten dat niets vanzelf gaat zijn 

bereid om te knokken en het beste uit zichzelf te halen. 

Een inspirerend voorbeeld van zo’n toptalent is Sifan 

Hassan. Door als kind te kunnen sporten kon ze 

zorgeloos kind zijn. Als wereldkampioen en 

ambassadeur van het Jeugdfonds is ze nu een 

inspiratie voor andere talentvolle jonge sporters.”  

- Erben Wennemars, ambassadeur Jeugdfonds Sport 

en Cultuur  

 

Vanuit deze samenwerking heeft het NOC*NSF in 2019 totaal € 36.000,- uitgekeerd aan 9 

IT-talenten. 

 

 

 

“Kinderen kunnen via een 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 daar deze financiële 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 halen. Daar doen we het voor!” 

- Maurits Hendriks, technisch directeur NOC*NSF 
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6. Talentboek 

Talentboek is het crowdfundingplatform van het Yvonne van Gennip Talent Fonds. Op 

www.talentboek.nl kunnen officiële sporttalenten zich presenteren en in contact komen met 

donateurs die willen bijdragen aan hun sportcarrière en sponsoren die zich graag willen 

verbinden aan de toekomstige toppers. Met Talentboek ontwikkelen de talenten zich 

tevens maatschappelijk. Zo maken ze een plan waarin hun financiële behoeften inzichtelijk 

worden en moeten ze nadenken over tegenprestaties voor hun sponsors en donateurs. Ze 

starten met ondernemen, leren zichzelf te vermarkten en bouwen een eerste fanbase op. 

 

Het Yvonne van Gennip Talent Fonds ondersteunt de talenten op Talentboek met een 

helpdesk, media-exposure en workshops over crowdfunding en sponsoring.  

 

 

Mede dankzij financiële steun van de Stichting Goede 

Doelen Nh1816 wordt Talentboek voor talenten en 

donateurs kosteloos aangeboden. Ons motto: 

Talentboek: 100% naar talent 

Ontwikkeling Talentboek t/m 31 december 2019 
 

De Talentboek boegbeelden 
 

16 Nederlandse topsporters hebben 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). 

 

  

Meetmomenten Totaal aantal 

talenten & teams 

Totaal aantal 

donaties 

Totale som  

donaties 

Gemiddeld 

bedrag per dag 

31-12-2013 173 492 € 12.745 €   35 

31-12-2014 383 2.295 € 84.076 € 195 

31-12-2015 668 5.088 € 258.603 € 478 

31-12-2016 862 8.430 € 495.509 € 649 

31-12-2017 927 12.223 € 814.195 € 873  

31-12-2018 1.146 17.455 € 1.161.292 € 951  

31-12-2019 1.354 21.889 € 1.499.226 € 926  
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Talenten en teams 
 

Op 31 december 2019 stond het aantal geregistreerde talenten op 1.304. Dat is een 

toename van 193 talenten in 2019. Het aantal geregistreerde teams en organisaties stond 

op 50. De toename daarvan in 2019 bedraagt 13 teams 

Ontwikkeling aantal talenten & teams 

 

 
 

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

gehaald die op dat moment geen talentstatus meer hadden. 

• In 2019 is het bestand opgeschoond. Verwijderd zijn 41 inactieve talenten en 480 

oude, nooit gestarte campagnes om een beter beeld te genereren en geen onnodige 

data te verzamelen (AVG-beleid) 

Welke status hebben de talenten? 

 

 
 
  

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950

1.000
1.050
1.100
1.150
1.200
1.250
1.300
1.350
1.400
1.450

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nieuwe talenten Nieuwe teams Totaal talenten en teams

19%

32%23%

19%
7%

19% Bonds 32% Belofte 23% Nationaal 19% Internationaal 7% Topsport
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Waar komen de talenten vandaan?  

 

 
 

Verhouding mannen-vrouwen 

Van de talenten is 44% man en 56% vrouw. 

Aangepast sport 
 
7% van de talenten heeft aangegeven aangepast sporter te zijn 

De 11 grootste sporten op Talentboek? 

 

Gymnastiek   92 talenten 

Schaatsen    76 talenten 

Judo    54 talenten 

Zwemmen   46 talenten 

Karate    44 talenten 

Atletiek    38 talenten 

Kunstrijden    33 talenten  

Badminton   29 talenten  
Wielrennen en BMX  27 talenten 
Schaken    25 talenten 
Baseball/softbal   25 talenten 
 

Meetdatum: 20-12-2019  

2%

3% 4%
4%

4%
4%

4%

5%

7%
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31%
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7% Noord-Brabant 11% Gelderland 21% Zuid-Holland 31% Noord-Holland
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Donatiedoelen en -bedrag 
 

Op 31 december 2019 staan er 83 lopende en 820 afgeronde campagnes op Talentboek. 

Het totaal gedoneerde bedrag is € 1.499.226,- (toename van € 337.934,- in dit jaar) 

Aantal campagnes 

  

 

In 2019 is het bestand opgeschoond. 480 inactieve en nooit gestarte campagnes zijn 

verwijderd om een beter beeld te genereren en geen onnodige data te verzamelen (AVG-

beleid). 
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Gedoneerd bedrag per jaar 

 

 

Gemiddeld bedrag per donatie – gemiddeld gedoneerd per dag 
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Totaal gedoneerd bedrag en aantal donaties 
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7. Feest voor talent 

Op donderdag 5 september organiseerde het Yvonne van Gennip Talent Fonds het Feest 

voor Talent met als doel inkomsten te werven voor jonge sporttalenten. Yvonne, talenten 

en (ex)topsporters ontvingen deelnemende bedrijven en gasten voor een feestelijke en 

exclusieve bijeenkomst in het AZ-stadion in Alkmaar.  

Programma 

Feestelijk diner 

 

Bedrijven dineerden met hun gasten aan tafels waaraan een talent en een (ex)topsporter 

aanschoven om hun passie voor hun sport over te brengen. 

 

 

Sportquiz 

 

Andy Houtkamp en Peter Heerschop presenteerden een hilarische sportquiz op niveau. 

Veel vragen hadden als onderwerp de aanwezige topsporters in de zaal. 
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Loterij 

 

Voor de loterij waren prijzen beschikbaar gesteld door KLM, VriendenLoterij, Radisson 

Blue Palace Hotel, Ibis Styles Haarlem City Hotel, Mercedez-Benz, Vomar Voordeelmarkt, 

Molen de Jonge Dikkert, Omar Munie The Hague, Princess Traveller, AZ, Jaap de Groot, 

Rituals, Uitgeverij De Kring, Veiling op je club, Wijnimport Jos Rijnaarts en de Van der Valk 

hotels in Emmeloord, Haarlem, Leeuwarden, Sneek en Wolvega. 

 

Met de 9-daagse vliegvakantie naar Curaçao, beschikbaar gesteld door Corendon, ging 

het echtpaar Geerts, gast van Van Lanschot Kempen, naar huis. 

Veiling met veilingmeester Alexander Pechtold 

 

Alexander Pechtold veilde de exclusieve items beschikbaar gesteld door Cavallaro Napoli 

(een schitterend maatpak), AZ (VIP-bezoek), Team Jumbo-Visma (bezoek aan Tour de 

France), Arnold Vanderleyde (boksclinic), Gassan Diamonds (VIP-rondleiding), Q&A | 

Communicatie (training door Jan Driessen), Omar Munie The Hague (tassenclinic), Dennis 

van der Geest (DJ-set), Heineken (VIP-bezoek aan Champions League), ABN AMRO 

World Tennis Tournament (VIP-bezoek met meet & greet Richard Krajicek), Radisson Blue 

Palace Hotel (wijnproeverij), Steven Rooks & Ard Schenk (mountainbikeclinic), Pal-V 

(FlyDrive experience), Koninklijke Marine (dag onder water met een onderzeeboot), Jan 

Lammers (raceclinic op circuit Zandvoort), SAIL Amsterdam (meevaren op Tall Ship) en 

Marianne Timmer & Yvonne van Gennip (schaatsclinic) 

. 

 

Optredens 

 

Singer-songwriter Melanie Reindertsen verzorgde een muzikaal intermezzo. Ze vertolkte 

haar nummers die ze uit heeft kunnen brengen dankzij een geslaagde 

crowdfundingcampagne op Talentboek Cultuur. De avond werd afgesloten door het trio  

“Wij zijn gestrand”, leerlingen van het samenwerkende conservatorium Codarts.  
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Aanwezige sporters 

Topsporters 

 

Ard Schenk (schaatsen), Barbara de Loor (schaatsen), Céline van Gerner (turnen), 

Claudia Zwiers (judo), Dennis van der Geest (judo), Edwin Benne (volleybal), Floris Jan 

Bovelander (hockey), Francisco Elson (basketbal), Hein Vergeer (schaatsen), Henk 

Timmer (voetbal), Hilbert van der Duim (schaatsen), Inge de Bruijn (zwemmen), Jan 

Lammers (autosport), Janice van Gastel (snooker), Jiske Griffioen (rolstoeltennis), Lobke 

Berkhout (zeilen), Marianne Timmer (schaatsen), Rea Lenders (trampoline), Rudi 

Lubbers (boksen), Stephan van den Berg (surfen), Steven Rooks (wielrennen), Teun de 

Nooijer (hockey), Wil Hartog (motorsport) en  Yep Kramer (schaatsen) 

 

 

Talenten 

 
Bo Bendsneyder (motorsport),  Cheyenne Stoffer (ritmisch gymnastiek), Daan Moes (judo), Donna 
Jansen (rolstoeltennis), Eline Jansen (schaatsen), Gino van Wijk (atletiek), Jordy Mol (trampoline), 
Kimberly Kalee (baanwielrennen), Lars Bottelier (zwemmen), Laura de Witt (turnen), Liza Tran 
(volleybal), Mustafa Akraa (boksen), Rafael Raap (atletiek), Romee Pol (trampoline), Sanna 
Veerman (turnen), Stijn van der Meer (autosport) en Suliaman Sesay (taekwondo). 
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Opbrengst  
 

Op het eind van de avond bedroeg het opgehaalde bedrag (na aftrek van de directe 

kosten) € 105.250. Yvonne nam de symbolische cheque in ontvangst van Robert 

Eenhoorn (namens gastheer AZ), Marianne Timmer (namens de sporthelden) en Lobke 

Berkhout die vlak voor het feest had vernomen dat ze zich gekwalificeerd had voor de 

Olympische Spelen in Tokyo.  

 

 
 

Deze fantastische opbrengst van het Feest voor Talent is mogelijk gemaakt door de 

aanwezige bedrijven en sporters en alle personen en bedrijven die belangeloos een 

bijdrage hebben geleverd en/of een item voor de loterij en/of de veiling beschikbaar hebben 

gesteld. 

 

Speciale dank gaat uit naar Alexander Pechtold, Andy Houtkamp, Peter Heerschop, AZ 

NV en de Stichting Goede Doelen Nh1816 die de kers op de taart aanboden met een 

prachtige financiële bijdrage van € 25.000. 
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8. Overig nieuws 

 

Goed nieuws van de VriendenLoterij 

Tijdens het VriendenLoterij Goed Geld Gala 2019 ontving het 

Yvonne van Gennip Talent Fonds een fraaie cheque van 100 

duizend euro. Hoofd Goede Doelen, Margriet Schreuders: “Ik 

vind het belangrijk dat ieder kind de kans krijgt om de top te 

bereiken. We steunen dan ook graag het project van een oud-

topsporter die iets terug wil geven aan de samenleving.” 

Foto: Roy Beusker Fotografie 

  

 

Nh1816 

Talentboek wordt al vele jaren ondersteund door de Stichting 

Goede Doelen Nh1816. Tijdens het Feest voor Talent ontving 

het fonds wederom een prachtige bijdrage van deze stichting. 

De verzekeringsmaatschappij Nh1816 roerde zich die avond 

op de veiling. Ze gingen naar huis met clinics van Steven 

Rooks, Ard Schenk, Marianne Timmer en Yvonne, tezamen 

goed voor een bolletjestrui en negen maal Olympisch goud. 

  

 

Donatie Ruud van Nistelrooy Foundation 

Na tien jaar fantastisch werk te hebben verricht, geeft Ruud 

van Nistelrooy nu het stokje door aan Yvonne van Gennip. In 

de Maaspoort Sports en Events heeft Ruud in 2019 samen 

met betrokken coaches, trainers, partners en collega's op een 

feestelijke manier afscheid genomen van zijn foundation en 

het Yvonne van Gennip Talent Fonds getrakteerd op steun en 

een fraaie cheque.  

  

 

Talentboek Cultuur 

Naast Talentboek Sport, bestaat ook het kleine broertje 

Talentboek Cultuur. In 2019 zijn drie succesvolle campagnes 

afgerond. Zo heeft regisseur Roel Leijten met een opbrengst 

van maar liefst € 12.070,- zijn speelfilm Buoyancy kunnen 

financieren. Op 15 januari 2020 ging deze psychologische 

thriller in première in het Chassé Theater te Breda. 

  

 

Workshops crowdfunding 

In 2019 zijn negen workshops aangeboden over crowdfunding 

en sponsoring voor onder andere ABN AMRO,  het Zaans 

Sportbedrijf en de gemeenten Haarlem en Utrecht. Voor 

NOC*NSF /  Talent team NL zijn speciale workshops over  

crowdfunding ontwikkeld die op de Centra voor Topsport en 

Onderwijs (CTO’s) aangeboden zijn. 
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Partnerpagina’s voor Haarlem en Utrecht 

Voor gemeenten, regioverbanden en provincies heeft het 

Yvonne van Gennip Talent fonds een samenwerkings-

mogelijkheid ontwikkeld waarmee zij hun talenten, 

verenigingen en andere sportprojecten een enorme boost 

kunnen geven. Op een eigen webpagina onder Talentboek 

staan alle lokale talenten, partners, nieuws, activiteiten en 

campagnes helder gepresenteerd. De gemeente Utrecht en 

SportUtrecht hadden de primeur met zo’n partnerpagina. De 

gemeente Haarlem volgde in 2019 dankzij steun van de 

Rabobank Haarlem eo.  

Inmiddels heeft ook de provincie Overijssel zich aangesloten. 
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9. Partners 
 

Hoofdpartner Talentboek 
 

Partner Yvonne van Gennip 
Talent Fonds 

  
 

 

Projectpartners Talentboek 
 

  
 

 

Facilitair partners 
 

   
 

 

  
 

 

 

Mediapartners 
 

  

 

 

Overige partners en donateurs 
 

Daarnaast maken vele overige partners en donateurs het mogelijk dat vele talenten hun 

dromen kunnen verwezenlijken. Dank aan allen. 

 


