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Op 11 mei 2021 heeft Het Yvonne van Gennip Talent Fonds aan 41 talenten een financiële 
bijdrage gegeven ter ondersteuning van hun sportcarrière. Dit jaar ontvingen de talenten 
de cheque niet tijdens een feestelijke uitreiking, maar gewoon in de brievenbus. Totaal 
werd in 2021, 64.500 euro uitgekeerd aan de toekomstige toppers. Een recordbedrag. 
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1. Inleiding 
In het jaarverslag, bij de jaarrekening over 2020, spraken we de hoop uit dat 2021 een 
beter jaar zou worden. In een aantal opzichten bleek dat ook het geval, ondanks de 
voortdurende pandemie.  
 
Wij zien in 2021 een herstel in het niveau van crowdfunding via Talentboek. Na de eerste 
“schok” van de pandemie die in 2020 leidde tot een significante teruggang werd in 2021 
het oude niveau bereikt en doorbraken we ook de magische grens van cumulatief € 2 
miljoen aan donaties via Talentboek.  
 
Ondanks zorgen over het niveau van de andere fondsenwerving, mogen we concluderen 
dat ook deze in 2021 haar gebruikelijke niveau heeft behouden. Daar zij wij blij om en 
dankbaar voor. Het heeft ons in staat gesteld om, zoals ieder jaar, toekenningen te doen 
aan talenten die dat nodig hebben en die daarmee in staat zijn stappen te zetten in de 
verwezenlijking van hun droom. En naarmate de dromen van talenten zich 
verwezenlijken, zijn wij als maatschappij steeds weer een stukje inspiratie rijker. Immers: 
sport werkt inspirerend en daarnaast activerend en verbindend.  
Het jaar 2021 stond ook in het teken van (de voorbereiding op) de Olympische 
Winterspelen in Tokio. Het Yvonne van Gennip Talent Fonds ziet met genoegen dat daar 
sporters optreden, die in hun loopbaan ook zijn gesteund door het fonds.  
 
2021 was een jubileumjaar. Op 16 december 2021 was het vijf jaar geleden dat het 
Yvonne van Gennip Talent Fonds werd opgericht. We hebben dat wegens de pandemie 
niet kunnen vieren. Ook de feestelijke uitreikingen aan talenten kon voor het tweede jaar 
op rij niet live plaatsvinden.  
 
Maar we hebben er met elkaar het beste van gemaakt en het is goed te zien dat het 
Yvonne van Gennip Talent Fonds zich een heel eigen plaats verworven heeft in de 
wereld van goede doelen. Niet alleen geeft zij talent een financieel duwtje in de rug als zij 
dat nodig hebben, ook leidt het succes van de talenten tot maatschappelijke verbinding. 
We juichen allemaal als ze voor goud gaan!  
 
Een gouden jubileum is nog niet aan de orde, maar toch gaan we voor goud. Op weg 
naar het tienjarig jubileum wil het fonds een flinke stap maken in haar ontwikkeling. Zij wil 
meer fondsen werven om meer en beter in staat te zijn tot talentondersteuning en mikt 
daarbij in eerste instantie op een verdubbeling van de fondsenwerving en besteding aan 
de doelstelling, met daarnaast een gestage ontwikkeling van de crowdfunding via 
Talentboek.  
 
Namens het bestuur,  
Yvonne van Gennip 
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2. Kerngetallen 2021 
 

64.500 euro is in 2021 uitgereikt onder 

68 talenten die een aanvraag hadden ingediend bij het fonds. 

  

44.000 euro is door het Yvonne van Gennip Talent Fonds en het 
Jeugdfonds Sport en Cultuur uitgekeerd aan 

22 
 
Niet Team NL- talenten met een belofte, NT of IT-status 
vanuit de financiële voorziening voor talenten uit 
armoedegezinnen. 

  

54.896 euro is vanuit die financiële voorziening door het 
NOC*NSF uitgekeerd aan 

14 talenten met een Talent Team NL status 

  

373.864 euro is in 2021 opgehaald op Talentboek Sport met 

303 crowdfundingcampagnes en 

3.806 donaties, waarmee de totaalteller op 31-12-2021 kwam te 
staan op 

   2.072.917 euro voor Nederlands sporttalent. 

 
4.095 

 
 
volgers op social media. 
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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 Nationale Postcode Loterij) 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 21 jaar uit gezinnen op het sociaal minimum een beroep 
kunnen doen. Door ondersteuning van het ministerie SZW (tot en met 31 augustus 2020) 
en de ministeries van OCW en VWS (vanaf 1 september2021) 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 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 een 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 Joop Lever  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 personele bezetting van het bureau bestaat per 2022 uit de directeur (Yvonne van 
Gennip, 0,5 fte) en een medewerker marketing en administratie (Berit Gunderson, 0,8 
fte). 
De beloning van de directeur staat nadrukkelijk los van haar onbezoldigde bestuurstaak. 
ICT-ondersteuning is extern belegd en betreft ontwikkeling en onderhoud van de 
websites.  
Boekhouding is belegd bij een vrijwilliger.  
Ontwikkeling van fundraising instrumenten is mede belegd bij twee vrijwilligers. Zij 
werken in nauw overleg met het bestuur aan deze portefeuille.  
Accountancy is belegd bij Deloitte die het opstellen van de jaarrekening kostenvrij voor 
het fonds doet. 
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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. 
In 2021 was het helaas nog niet mogelijk om via evenementen fondsen te werven. Een 
online campagne voor fondsenwerving met behulp van bekende Nederlanders leverde 
veel sympathie en naamsbekendheid, maar beperkte financiële middelen op.  

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 
 
In 2022 zijn de pandemiegerelateerde beperkingen vrijwel geheel opgeheven. 
Vooruitlopend hierop zijn voor wat betreft fondsenwerving een aantal strategische lijnen 
uiteengezet die neergelegd worden in een meerjarenbeleidsplan. Naast uitbreiding van 
de bestaande bronnen, zoals de Nationale Postcodeloterij, het Rijk, sportkoepels, 
zakelijke sponsoren e.d. wordt ook gewerkt aan uitbreiding van fundraising evenementen, 
op maat gemaakte pakketten voor zakelijke sponsoren en een netwerk van vermogende 
particulieren. Het spreekt voor zich dat de evenementen steeds een sportief karakter 
hebben met een relatie met onze talenten.  
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4. Uitreiking cheques aan talenten 
Persbericht: 11 mei 2021 
 

Het Yvonne van Gennip Talent Fonds heeft 43 talenten een financiële bijdrage 
gegeven ter ondersteuning van hun sportcarrière. Vanwege de huidige situatie 
ontvingen de talenten dit jaar hun cheque niet tijdens een feestelijke uitreiking, 
maar gewoon in de brievenbus. Totaal werd 41.000 euro uitgekeerd aan de 
toekomstige toppers. 
 
De talenten zijn zogenaamde statustalenten die een aanvraag hadden ingediend bij het 
fonds van de oud-schaatskampioene Yvonne van Gennip. Yvonne maakt zich hard voor 
de talenten en helpt ze op weg om te voorkomen dat ze om financiële redenen moeten 
afhaken. Yvonne: “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.”   
 
Het fonds richt zich primair op talenten met een NOC*NSF status (belofte, nationaal of 
internationaal) en/of kwalificatie voor Europese of Wereldkampioenschappen. Bij het 
beoordelen van aanvragen wordt gekeken naar de inkomenspositie van het gezin en de 
manier waarop bonden met statusverleningen omgaan. Maar ook moet het talent zelf met 
een goed verhaal komen, gesteund worden door de sportbond en een aanbeveling 
hebben van een coach of trainer. In principe gaat het om éénmalige donaties voor een 
bepaald doel, zoals materiaal, trainingskosten en reiskosten voor wedstrijden in het 
buitenland. 
 
Mede dankzij een geweldige ondersteuning van de Nationale Postcode Loterij en een 
extra bijdrage van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) kan het 
fonds dit jaar wederom een mooi bedrag uitreiken. Aan 16 talenten met een 
internationale status wordt een bedrag van 1.500 euro gedoneerd. De 5 talenten met een 
nationale status ontvangen een bijdrage van 1.000 euro. Talenten met een beloftestatus 
(9 talenten), bondsstatus (5 talenten) en/of kwalificatie voor een EK of WK (8 talenten) 
ontvangen een cheque van 500 euro. Dankzij de extra bijdrage van de KNSB kan het 
fonds dit jaar 5 schaatstalenten ondersteunen, waaronder een extra bijdrage aan 2 
talenten met een beloftestatus.  
 
De bijdragen worden door het fonds overgemaakt aan de talenten via haar website 
talentboek.nl. Op deze site zijn de talenten een crowdfundingcampagne gestart voor 
financiële ondersteuning van hun sportcarrière. Met de ontvangen bijdrage geeft het 
fonds deze talenten en hun campagnes een extra steuntje in de rug. Bedrijven en 
particulieren kunnen volgen en daarmee investeren in de toekomstige Nederlandse 
successen. Hoe geweldig is het als een talent, waar je aan hebt gedoneerd, later met een 
gouden plak op het podium staat? 
 
Naast de jaarlijkse uitreiking konden we door middel van een bijdrage van het Nationaal 
Fonds voor de Sport nog eens 25 talenten verblijden met een totaalbedrag van € 23.500.  
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Vier talenten uitgelicht 

Ava Emanuel 

 
De 15-jarige schermster Ava Emanuel uit 
Haarlem heeft een bijdrage ontvangen van het 
Yvonne van Gennip Talent Fonds. Volgens haar 
coach Jeroen Divendal is Ava een groot talent, 
niet alleen vanwege haar sportieve vaardigheden: 
“Ava onderscheidt zich van het gemiddelde door 
haar prestatiegedrag. Ze doet haar school goed, 
houdt zich aan afspraken en is autonoom. Het is 
heel prettig om met haar te werken en die energie 
om te groeien en beter te worden te ervaren”, 
aldus Jeroen. 

Om haar sport op dit niveau te kunnen 
beoefenen traint Ava vijf dagen per week in 
Haarlem, Alkmaar en in Amsterdam bij TeamNL, 
waarvan ze nu al drie jaar lid is bij de nationale 
jeugdselectie. Om haar reis- en verblijfskosten, 
maar ook haar materiaalkosten deels te 
financieren heeft Ava een aanvraag ingediend bij 
het Yvonne van Gennip Talent Fonds. 

 
Ava: “Ik ben erg blij met deze bijdrage. Daarnaast is door jullie crowdfunding platform 
Talentboek het uiteindelijke bedrag nog een stuk groter.” 
 

Daan Moes 

 
Daan Moes is een ambitieuze judoka die al heel wat mooie 
prestaties heeft neergezet. Zo heeft deze 20-jarige, 
oorspronkelijk uit Almelo, al een bronzen jeugd WK 
medaille op zak. Een groot talent, dat vindt ook zijn coach 
Sirach Cooiman:   
 
Sirach: “Daan, die zich al jaren aan de wereldtop bevindt, 
heeft deze steun als individuele judoka nodig. Hij woont en 
traint momenteel in Papendal om zich dagelijks bezig te 
houden met zijn passie. De Almelose judoka heeft de 
afgelopen jaren succes geboekt op de mat en is een 
voorbeeld voor vele Twentse judoka’s. Zijn ambitie om naar 
de Olympische Spelen in Parijs toe te werken zegt veel 
over hem. De kosten om dit allemaal te bekostigen is voor 
een judoka zoals Daan niet alleen te doen vanuit het 
thuisfront. Hij is zeer dankbaar met de steun vanuit het 
Yvonne van Gennip Talent Fonds.” 
 
Daan Moes: “Fantastisch dat het Yvonne van Gennip Talent Fonds mij weer ondersteunt. 
Het zou fantastisch zijn om, mede door de donatie van het fonds, dit jaar een medaille te 
halen bij het Onder 23 EK. Dank jullie wel!” 
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Lindsay van Zundert 

 
De echte sportfans kennen haar naam waarschijnlijk 
al, Lindsay van Zundert. De 16-jarige 
kunstschaatsster behoort tot de selectie van Joan 
Haanappel (Stichting Kunstrijden Nederland) en 
kwalificeerde zich dit jaar voor de Olympische Spelen 
in 2022. Een winter om niet snel te vergeten, maar 
hopelijk wordt de volgende winter nog mooier!  
 
Haar coach Jorik Hendrickx is natuurlijk ook 
enthousiast over haar: “Lindsay is een zeer gedreven 
en getalenteerde atleet. Helaas krijgt zij momenteel 
nog niet de nodige financiële ondersteuning om 
zorgeloos te kunnen trainen. De focus zou 100% op 
haar sport moeten liggen om te groeien. Het zou 
mooi zijn dat we Lindsay nog professioneler kunnen 
gaan omkaderen. Zowel de begeleiding in Nederland 
kunnen we extra gaan uitbouwen maar in het 

bijzonder ook extra internationale ervaring bij trainingsgroepen met de wereldtop.” 
 
Lindsay: “Erg fijn dat iedereen mij zo veel support geeft. Hierdoor kan ik mij richten op 
keihard trainen richting volgend jaar, de Olympische Spelen in Peking!”  

Brian Wassink 

 
De 19-jarige badmintonner Brian Wassink is een 
doorzetter. Naast dat hij al vier jaar op Papendal 
woont, heeft hij ook een heftige persoonlijke tijd 
achter de rug. Voor Brian kwam daarom de 
geforceerde break afgelopen jaar stiekem goed uit. 
“Hierdoor hoefde ik me even niet druk te maken 
om te presteren, maar kon ik rustig werken aan 
mijn herstel”, aldus Brian.  
 
Dat Brian een echte doorzetter is onderschrijft ook 
zijn coach Eefje Muskens: “Hij is een gemotiveerde 
speler, een echte doorzetter en heeft er hard voor 
gevochten om terug te kunnen komen op Papendal 
na een heftige periode. Op dit moment traint hij 
ook al 2x in de week mee bij de senioren groep om 
hierdoor hopelijk sneller de aansluiting te kunnen 
maken en zich te blijven ontwikkelen. Wij zien in 
Brian zeker potentie voor de toekomst en hiervoor moeten veel toernooien gespeeld 
gaan worden als onderdeel van zijn ontwikkeling.” 
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Overzicht van de uitkeringen 
 
Zestien talenten met een internationale status ontvingen een cheque van € 1.500,- 
1. Marcel Sterkenburg (worstelen - Grieks Romeins) 
2. Tyrone Sterkenburg (worstelen - Grieks Romeins) 
3. Eline Roebers (schaken) 
4. Lindsay van Zundert (kunstschaatsen) 
5. Daria Danilova & Michel Tsiba (kunstschaatsen) 
6. Aaron de Groot (honkbal) 
7. Bowien Jansen (atletiek - sprint) 
8. Sven Roosen (atletiek - meerkamp) 
9. Brett Duff (atletiek) 
10. Daan Moes (judo) 
11. Luca Pastor (honkbal) 
12. Brian Wassink (badminton) 
13. Wessel van der Aar (badminton) 
14. Kimberly Kalee (baanwielrennen) 
15. Sven Jansons (atletiek - meerkamp)  
16. Sebastiaan Bonte (atletiek - discus en kogel) 
 
Vijf talenten met een nationale status ontvingen ieder € 1000,- 
1. Rose Marie Nijkamp (tennis) 
2. Daan Heijmens Visser (karate – kata) 
3. Geert Wijnen (kano - sprint) 
4. Daniel Ligier (autosport) 
5. Joshlyn Supusepa (judo) 
 
Negen talenten met een belofte status ontvingen een bijdrage van € 500,- 
1. Aevatus Admiraal (tennis) 
2. Ava Emanuel (schermen) 
3. Alexandros Fragkakis-Boegschoten (rugby) 
4. Dionisos Fragkakis-Boegschoten (rugby) 
5. Jayden Blom (rugby) 
6. Samy Achghouyab (karate) 
7. Bor Uringa (rugby) 
8. Eline Jansen (schaatsen)* 
9. Amee Hollanders (schaatsen)* 
*€ 500,- extra bijdrage KNSB 
 
Acht talenten met een EK of WK-kwalificatie ontvingen een bijdrage van € 500,- 
1. Remo Schrier (trampolinespringen) 
2. Iris Schrier (trampolinespringen) 
3. Thalissa Wijkstra (trampolinespringen) 
4. Niamh Slattery (trampolinespringen) 
5. Nard Tieleman (trampolinespringen) 
6. Job Lans (taekwondo) 
7. Siem Budding (boogschieten te paard) 
8. Tara Yoro (atletiek - verspringen) 
 
Vijf talenten met een bondsstatus ontvingen een bijdrage van € 500,- 
1. Niels de Kruijk (schaatsen) 
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2. Luuk de Ruiter (motorsport) 
3. Bo Groot Antink (beachtennis) 
4. Kika van Bergen en Henegouwen (atletiek – verspringen) 
5. Elvis Afrifa (atletiek - sprint) 
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5. Financiële voorziening 
Door een samenwerking met het Jeugdfonds Sport en Cultuur, NOC*NSF en een 
subsidie van de ministeries van SZW, VWS en OCW heeft het fonds in 2021 talentvolle 
sporters 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 2021 de volgende bedragen uit kunnen keren: 
 
• 10 belofte talenten  € 20.000,- 
• 6 NT talenten € 12.000,- 
• 6 IT talenten € 12.000,- 
 
 

 

 

“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 YVGTF, samen met NOC*NSF, in 2021 totaal 
€98.896,- uitgekeerd aan 14 Talent Team NL-talenten en 22 Niet Team NL- 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.yvgtf.nl/talentboek 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.  
 

Ontwikkeling Talentboek t/m 31 december 2021 

 

 

De Talentboek boegbeelden 
 
16 Nederlandse topsporters dragen Talentboek een warm hart toe, 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 (langebaanschaatsen), 
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  

31-12-2020 1.512 23.871 € 1.699.053 € 547 

31-12-2021 1.710 27.677 € 2.072.917 € 1.024 
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Talenten en teams 
 
Op 31 december 2021 stond het aantal geregistreerde talenten op 1.621. Dat is een 
toename van 183 talenten in 2021. Het aantal geregistreerde teams en organisaties stond 
op 62. De toename daarvan in 2021 bedraagt 10 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? 
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Waar komen de talenten vandaan?  
 

 
 
Verhouding mannen-vrouwen 
Van de talenten is 49% man en 51% vrouw. 

Aangepast sport 

 
7% van de talenten heeft aangegeven aangepast sporter te zijn. 

De 12 grootste sporten op Talentboek? 
 
Schaatsen      135 talenten 
Gymnastiek     125 talenten 
Judo      62 talenten 
Atletiek      56 talenten 
Wielrennen MTB/ Baan/ BMX/ weg   59 talenten 
Karate      51 talenten 
Tennis       41 talenten  
Zwemmen     39 talenten 
Schaken     23 talenten  
Badminton     22 talenten 
 
Meetdatum: 31-12-2021  
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Donatiedoelen en -bedrag 
 
Op 31 december 2021 zijn wij de twee miljoen gepasseerd! Het bedrag stond eind 2021 
op €2.072.917 aan opgehaalde donaties voor talent. Een enorme mijlpaal en iets waar 
wij, als fonds, ontzettend trots op zijn. In 2021 werd er €373.864,- gedoneerd. Dit is het 
hoogst opgehaalde bedrag tot nu toe, in één jaar. Het gemiddelde donatiebedrag per dag 
behaalde ook een record van €1.024,-. 
 
Op 1 januari 2022 is Talentboek geheel vernieuwd en geïntegreerd met de website van 
het Yvonne van Gennip Talent Fonds. Om deze reden hebben wij alle campagnes (op de 
oude website van Talentboek) af laten lopen per 31 december, zodat wij geheel nieuw 
konden starten op de nieuwe site. Dit maakt dat er in totaal 1314 afgeronde campagnes 
zijn, waarvan 303 campagnes in 2021.  
 

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). 
 
In 2021 zijn alle lopende campagnes afgerond, omdat wij per 1 januari 2022 over zijn 
gegaan naar een nieuwe website van Talentboek. Deze site is geïntegreerd met de 
website van het Yvonne van Gennip Talent Fonds, zodat er één geheel ontstaat en om te 
laten zien dat Talentboek behoort tot het aanbod van het fonds.  
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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. Talenten nieuws 
Olympisch eremetaal voor oud- talentboekers in Tokio! 
 
Tijdens de Olympische Spelen van Tokio 2021 zijn in totaal 34 oud talenten gestart, die 
eerder ondersteund zijn door het Yvonne van Gennip Talent Fonds. De verdeling was: 23 
Olympiërs en 11 Paralympiërs. Diverse sporters hebben een medaille behaald. Wij zijn 
trots dat wij deze talenten in een eerder stadium hebben kunnen helpen in hun weg naar 
hun grootste droom, namelijk de Olympische en Paralympische Spelen. 
 

  

 

Een greep uit het overige nieuws van 2021… 
  

 

Lynn Snel haalt WK medaille  
Lynn Snel haalt op nippertje niet de Olympische Spelen. Wel 
haalde zij, op het WK Karate, in Dubai een bronzen medaille. 
Dit was voor het eerst in 17 jaar dat er weer een Nederlandse 
vrouw op het podium stond tijdens een Wereld 
Kampioenschap. 

  

 

Ilse Kraaijenveld haalt €11.000 euro op voor auto 
Ilse Kraaijeveld is topcrowdfundster van 2021. Zij haalde een 
enorm bedrag op, waarmee zij haar auto deels kan betalen 
en haar andere kosten kan dekken voor haar sport. Via een 
interview op ALLsportsradio kan je luisteren naar haar 
verhaal.  

  

 

Bas Takken gaat naar Paralympische Spelen 
Bas Takken is samen met zijn vriendin Lisa Kruger naar de 
Paralympische Spelen in Tokio geweest. Hij haalde 1x zilver 
en 1x brons.  
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Triatleten gekoppeld aan nieuwe sponsor CadoMotus 
Twee triathleten zijn gekoppeld aan een nieuwe 
productsponsor CadoMotus.  

  

 

NL Talentenfonds helpt talent met financiële bijdrage 
Het NL TalentenFonds heeft het afgelopen jaar diverse 
talenten geholpen met een financiële bijdrage.  

  

 

Lynn Holtman bemachtigd WK ticket  
Handbalster Lynn Holtman wint, samen met haar team, EK 
Goud, promoveert naar de A poule en bemachtigd hiermee 
een WK ticket.  

  

 

Marcel en Tyrone Sterkenburg GOUD en ZILVER op WK Junioren 
Historisch worstelgoud en zilver voor tweelingbroers Marcel en 
Tyrone Sterkenburg tijdens het WK Junioren.  

  

 

Meer topprestaties in het zwemwater 
Meer internationaal zwemsucces behaalde Bas Takken. Bij 
het EK zwemmen in Glasgow behaalde Bas in zijn categorie 
op de 400 meter vrije slag een zilveren medaille in een 
geweldige tijd, een nieuw Nederlands record.  
 
 
 
 

Naomi Visser en Senna Veerman geselecteerd WK turnen 
Naomi Visser en Sanna Veerman zijn geselecteerd voor het 
WK turnen in Japan. 
https://dutchgymnastics.nl/nieuws/selectie-wk-turnen-japan 
 
 
GSKI team 
In 2021 was er speciale aandacht voor een GSKI team. 
Diverse sporters haalde stuk voor stuk geld op om hun dromen 
als wintersporter na te kunnen jagen.  
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Mitch Kolkman zeer succesvolle campagne  
Mitch Kolkman sluit zijn campagne succesvol af met een 
bedrag van + €7000,-. Dit komt mede door de ondersteuning 
van het fonds en door andere donaties, middels zijn eigen 
succesvolle campagne.  
 
Buruk Zeru Kesete als vluchteling naar NL en groot talent 
Buruk Zeru Kesete is 12 jaar en een groot basketbal talent. 
Hij is pas drie jaar in Nederland, nadat hij via Sudan moest 
vluchten uit Eritrea. In Barneveld begon hij met basketballen 
bij de Tower Jumpers, wat zo goed ging dat hij een plekje 
wist te veroveren in de opleiding van Landstede Basketbal uit 
Zwolle. Hij deed zijn verhaal via ALLsportsradio. 
 
 

Overig nieuws 
 
  

  

Cultuur 
Het Yvonne van Gennip Talent Fonds slaat handen ineen 
met het Kunstvakonderwijs en krijgt hierbij steun van 
het VSBFonds. Vanaf oktober 2021 is het ook voor 
cultuurtalenten mogelijk om financiële middelen te werven 
via ons crowdfundplatform Talentboek. Samen met het 
VSBFonds en het Kunstvakonderwijs (onderdeel van 
Vereniging Hogescholen) is er een pagina ontwikkeld, 
waarbij talenten uit de kunst- en cultuursector zich kunnen 
profileren. Deze pagina heeft de naam 'Talentboek 
Kunstvakonderwijs' gekregen.  

  

 

Schaatsen pagina vanuit Daikin en Lynk & Co 
Speciaal voor het ondersteunen van schaatstalent heeft de 
KNSB met steun van Daikin en Lynk & Co een eigen 
partnerpagina ontwikkeld. Op deze pagina krijgen talenten 
en teams uit de disciplines langebaanschaatsen, shorttrack, 
kunstrijden en inlineskaten een speciale Schaatsen-badge 
en kunnen zij direct aan de slag gaan met een eigen 
crowdfundingcampagne. Talentboek Schaatsen geeft op die 
manier dat financiële steuntje in de rug dat een talent goed 
kan gebruiken op weg naar de top. 

  

 

Telegraaf rondom OS 
De telegraaf heeft rondom de Olympische Spelen in Tokio 
aandacht geschonken aan het Yvonne van Gennip Talent 
Fonds door een interview te doen met Yvonne van Gennip.  
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SportUtrecht biedt toolkit aan voor talent 
SportUtrecht biedt een toolkit aan voor talent, waarbij zij 
zich kunnen ontwikkelen op diverse vlakken. Bijvoorbeeld: 
voeding, mentale begeleiding, ondernemersschap 
(Talentboek), etc.   

  

 

Telstar dames in shirt YVGTF 
Het Yvonne van Gennip Talent Fonds Powered by Bob! Is 
dit seizoen de hoofdsponsor van de Telstar Vrouwen. 
Yvonne van Gennip, voorzitter van de Telstar Vrouwen en 
Bob Brentjes, vorig jaar keeperstrainer bij de club, zijn de 
afgelopen maanden met elkaar in gesprek gegaan. Ze 
delen samen de passie voor de ontwikkeling van jonge 
topsporters en het faciliteren van die ontwikkeling. Daar is 
soms simpelweg gewoon ook geld voor nodig. 
 

 

Samenwerking NL Talentenfonds 
Het Yvonne van Gennip Talent Fonds is een samenwerking 
aangegaan met het NL Talenten Fonds. Op deze manier 
kunnen wij samen meer talenten in de sport ondersteunen 
op financieel vlak om hun dromen waar te maken. Dit 
nationale talentenfonds geeft financiële ondersteuning aan 
de meest bijzondere en onderscheidende talenten op het 
gebied van sport, cultuur en onderwijs.  
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8. Partners & vrienden 
Hoofdpartners YVGTF  
 

 

 

Projectpartners Talentboek  

 

 
 

Facilitair partners  

 

 
 

Mediapartners 
 

 

Vrienden van het Fonds 
 
Platinum Bakker Roestvast Staalbewerking BV, Blue Talents BV en The Share 

Group, Yanmar Europe, Habitat Solutions, Annexum. 
Goud   Mendellcollege 
Zilver  HVB BV, Fysio Totaal Tibben, J.J. Bos B.V. en Installatiebedrijf Keizer 
Brons Geo Aldershof, Wervelwind Beheer BV | Vinkeveen Haven, Jachtwerf 

Weesp en Nieuw-Peil 

Overige partners en donateurs 
 
Daarnaast maken vele overige partners en donateurs het mogelijk dat vele talenten hun 
dromen kunnen verwezenlijken. Dank aan allen. 


