Jaarverslag
Stichting Para Atletiek

Het boekjaar van Stichting Para Atletiek houdt gelijke tred met het atletiekseizoen en loopt
van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019. De oprichting van de Stichting was op 20 oktober
2017 en daarmee ronden we niet alleen een nieuw boekjaar af, maar ook het tweede jaar van
de Stichting. Was het eerste jaar spannend omdat alles nieuw was, het tweede jaar was
misschien nog wel spannender. Zou het lukken een stabiele basis te leggen, zou het
enthousiasme van het eerste jaar ook in het tweede jaar aanwezig blijven. Het antwoord op al
deze vragen kan positief zijn, het tweede jaar was een heel goed jaar! In het onderstaande
verslag kan u lezen wat er allemaal is gebeurd en wat we allemaal hebben gedaan. Naast dat
dit verslag een terugblik en verantwoording is van afgelopen jaar kijken we in het laatste
hoofdstuk ook vooruit naar 2020.
Voortgang
Ondersteuning
Na afronding van het vorige atletiekseizoen en bijbehorend boekjaar voor Stichting Para
Atletiek vonden met de JCF, FGS en NMT Shipping gesprekken plaats over de voortzetting
van samenwerking. Zowel bij de JCF als FGS was er meer aandacht voor de specifieke
bestemming van de bijdragen.

Naast de voortzetting van ondersteuning door JCF, FGS NMT en DoWilVo zijn er nieuwe
overeenkomsten getekend met Geisha, APPM, Össur, Tapkoel en Van Dijk koel- en vrieshuis.
Geisha is een modemerk dat middels de ondersteuning van de Stichting haar maatschappelijke
betrokkenheid wil vormgeven. Geisha ondersteunde eerder al Paralympisch Snowboardster
Bibian Mentel. In februari 2019 werd een nieuwe partner gevonden in APPM Management

Consultants. Een zeer interessant gesprek heeft daar plaats gevonden naar aanleiding van de
samenwerking, waarin de benaming ‘’gehandicapt’’ en ‘’beperkt’’ werden bediscussieerd.
Wordt het niet eens tijd voor een andere term, een mooiere, wellicht krachtige term? Dit klonk
als muziek in onze oren. Wie weet krijgt dit nog wel een vervolg.
Met Össur vond de Stichting niet alleen een nieuwe partner, maar vooral een supplier. Össur
is een fabrikant voor o.a. prothese onderdelen. Centraal staat een ‘’Life Without Limitations’’,
iets wat goed aansluit bij de doelen van de Stichting. Een uniek onderdeel van een
partnerschap met Össur is de toegang tot hun sportvoorzieningen. Voorzieningen die normaal
gesproken niet zo makkelijk te verkrijgen zijn, omdat zorginstanties weinig kunnen betekenen
voor actieve prothesegebruikers en het product zelf zeer kostbaar is. Tapkoel en Van Dijk
koel- en vrieshuis zijn twee bedrijven die nauw met elkaar verbonden zijn en die gezamenlijk
het partnerschap met de Stichting aangaan.
Een nieuwe ‘titel’ heeft zojuist de revue gepasseerd: supplier. Omdat de Stichting inmiddels
verschillende soorten ondersteuningen kent en krijgt, hebben wij dit ook aangepast en
onderverdeeld:
Partners - de partijen die eenzelfde financiële bijdrage leveren aan de Stichting.
Suppliers - partijen die de Stichting in materiële zaken voorzien. Denk aan het Friendship
Sport Centre waar wij elke week welkom zijn, Topsport Amsterdam die indoor ruimtes ter
beschikking stelt en het eerdergenoemde Össur. Belangrijkste supplier van de Stichting is
prothesemaker Frank Jol die samen met zijn personeel dag en nacht klaar staat voor de atleten
van de Stichting.
Sponsor - Dit zijn partijen die een kleinere bijdrage leveren dan de Partners.
Een partnerschap met Nationale Nederlanden is helaas niet door gegaan. Zij waren
enthousiast over de Stichting, maar gaven eerlijk aan dat het niet binnen hun grotere visie en
marketing strategie pastte. Desalniettemin wordt tussen Nationale Nederlanden en Fleur Jong
wel nauw contact gehouden.
Financiën
We hebben het boekjaar afgesloten met een voorlopig licht positief saldo van € 488. De
begroting was ruim € 72.000. Echter hebben we minder kosten gehad, maar ook iets minder
donaties binnen kunnen halen dan begroot. De uiteindelijke baten en lasten waren hierdoor
beide ruim € 63.000. Het is dus belangrijk om hier continue inspanning op te houden. Voor
een duurzame toekomst van de stichting zetten we volgend jaar in op een aantal extra
partners, meer vriendjes en een aantal fondsen voor de projecten die we willen gaan doen.
Projecten
Er lopen er nog altijd een aantal (lange termijn) projecten. Begin 2019 is er contact geweest
tussen Fysiolinks en Stichting Para Atletiek. Fysiolinks is een partij die specialistische
cursussen aanbiedt voor fysiotherapeuten. Na voltooiing van hun opleiding worden
fysiotherapeuten geacht elke 5 jaar een x aantal punten te halen aan bijscholing middels
cursussen. Tijdens de eerste gesprekken werd al snel duidelijk hoe waardevol een
samenwerking met Fysiolinks kan zijn. De Stichting vindt het belangrijk om kennis en
ervaring zo veel mogelijk te delen. Dit doen wij door middel van presentaties en via alle
partners, suppliers en sponsoren. Fysiolinks geeft ons de kans dichter bij de kern te komen,

namelijk de fysiotherapeuten met wie iedereen met een handicap op een zeker moment te
maken gaat krijgen! De bedoeling is om een cursus op te zetten die Fysiolinks vervolgens aan
kan bieden. Zij stellen hun infrastructuur hiervoor beschikbaar terwijl wij voor de invulling
gaan zorgen. Samen met fysiotherapeut Iris Schipper (werkzaam bij Frank Jol) en Frank Jol is
de Stichting vervolgens om te tafel te gaan om zo samen de cursus in te kunnen gaan vullen.
Iris heeft de juiste ervaring en kennis om hierbij te kunnen helpen, Frank Jol deelt de visie
met de Stichting over kennis delen en heeft een groot netwerk waarin gastsprekers gevonden
kunnen worden. Gezien de benodigde accreditatie die de cursus vereist is dit een project voor
de langere termijn. Doel is in de eerste helft van 2020 de cursus te kunnen aanbieden. De
eerste opzet van de cursus gecreëerd en gedeeld met Fysiolinks. Zij hebben feedback gegeven
en deze worden verwerkt in een vernieuwde opzet van de cursus.
Een tweede project dat in 2019 zijn oorsprong heeft gevonden en hopelijk in 2020 kan worden
gerealiseerd, is de opzet van een brede trainingsgroep voor mensen met een prothese. We
willen tweemaal in de week mensen met een prothese enerzijds laten zien wat er allemaal kan
en anderzijds ze fitter en vaardiger maken op hun prothese. We gaan deze groep natuurlijk
opzetten samen met onze prothesemaker Frank Jol en zijn personeel. Het is de bedoeling dat
het personeel van Frank Jol, onder leiding van Guido Bonsen, de trainingen gaan geven. Het
personeel van Frank Jol heeft 5 cursusdagen gevolg onder leiding van oud coach Toine van de
Goolberg (tevens auteur van de Rehaboom). Guido Bonsen was hierbij ook aanwezig om zijn
visie te delen. Dankzij deze cursus zal het personeel nu met meer specialistische kennis voor
de trainingsgroep kunnen staan. Verderop in de vooruitblik meer over dit unieke project.
Ons eigen zo gewenste atletiek kidscamp, waar we in het jaarverslag 2017/2018 en de 5e
nieuwsbrief over schreven, is helaas niet doorgegaan. We waren goed onderweg en hadden de
infrastructuur middels samenwerking met de organisatie T&F Camps goed staan! De
geselecteerde week bleek echter niet de meest gunstige te zijn, doordat het de middelste week
van de vakantie was. Daardoor bleven de aanmeldingen te schaars. T&F Camps was zelf ook
gedwongen deze middelste week te laten varen. Maar dit betekent absoluut niet dat er geen
kamp meer komt. Doordat we hiervan geleerd hebben, kunnen we onszelf verbeteren. Dat is
namelijk wat we doen!
Organisatie
Dan het bestuur. Zoals aangekondigd zou er een voorzitterswissel zijn en intrede van een
nieuw bestuurslid. Nanette Elfring heeft inmiddels officieel haar intrede gedaan als nieuwe
voorzitter van Stichting Para Atletiek en is aangesloten bij o.a. gesprekken met JCF, FGS en
APPM Management om kennis te maken en vervolg te geven aan samenwerkingen en de
precieze invulling daarvan. Wouter Kievit is toegetreden als algemeen bestuurslid en Henk
van Gansewinkel heeft zijn plek in het bestuur opgegeven. Oud-voorzitter Hélène
Wiesenhaan is in het bestuur gebleven als algemeen bestuurslid. Speerpunten voor de
ontwikkeling en vooral professionalisering van onze stichting waren marketing,
communicatie en uitbreiding van de financiering. Eerstgenoemde heeft een mooie invulling
gekregen dankzij Arda Thijssen, die een rol als relatie- en communicatiemanager aan heeft
genomen. Arda werkt in het dagelijks leven als recruiter en zocht in eerste instantie contact
met de Stichting, omdat zij oplossingen zocht om beter te kunnen sporten. Zij mist een
onderarm, net als Noëlle Roorda. Vele bijzondere trainingen en gesprekken volgde waarin
Arda’s ambities om ook bij te dragen aan de Stichting naar voren kwamen.

26 maart 2019, een bijzondere datum. Toen is een tiental atleten een officiële verbinding
aangegaan met Stichting Para Atletiek d.m.v. het ondertekenen van een
samenwerkingsovereenkomst. Dit dient als doel het creëren van overzicht qua te ondersteunen
sporters, schept duidelijkheid over wederzijdse verwachtingen en draagt zorg voor de regels
van o.a. de privacywet. Er is onderscheid gemaakt tussen sporters op top-, talent- en
basisniveau. Daarnaast bestaan er ook eenmalige ondersteuningen.
Dit jaar heeft de Stichting ook weer een aanvraag tot financiële ondersteuning voor blades
gekregen, ditmaal van Kiki Hendriks. Zij gaf aan bij meerdere stichtingen een aanvraag
ingediend te hebben, maar geen van allen kon haar helpen, omdat individuele aanvragen
veelal niet ondersteund worden. Dit gaf de Stichting het inzicht dat dat dus (toch) nog een gat
is binnen de ondersteuning. Wij hebben Kiki geholpen om de benodigde stappen voor
verschillende aanvragen en geldinzamelingsopties te belopen en uiteindelijk heeft haar
gemeente toegezegd Kiki te ondersteunen in de aanschaf van haar blades! De Stichting is van
mening dat bijdragen absoluut van belang is, maar gelooft ook dat investeren in jezelf
belangrijk en waardevol kan zijn. Frank Jol, prothesemaker van veel sporters uit de Stichting,
is al bezig met het vormgeven van een (mogelijk) leensysteem. De Stichting verkent of wij
hierin ook een rol kunnen gaan spelen en/of samen kunnen optrekken in deze ambitie. Hierin
wordt ook overlegd met supplier Össur.
Vele vriendjes van de Stichting zijn in 2018/2019 opnieuw vriendje geworden. Team atlete
Marlène van Gansewinkel heeft aangegeven het leuk te vinden om zorg te dragen voor de
vriendjes met betrekking tot het contact houden en de bijbehorende foto’s en/of boeken op te
sturen. Zo dragen onze eigen atleten hun steentje bij en daar zijn wij erg trots op! De
nieuwsbrief die de Stichting elke 3 maanden uitbrengt gaat naar 169 geïnteresseerden. De
nieuwsbrief wordt door de atleten en coach zelf samengesteld. Dit blijkt de kracht van de
nieuwsbrief te zijn. Algemene feedback vertelt ons dat lezers het leuk vinden dat je kan
merken dat de atleten veel zelf schrijven & opnemen. Dit maakt het persoonlijk.

Dit jaar is er ook weer gecollecteerd
voor Fonds Gehandicaptensport. De
collecte vond plaats in april, toen een
groot deel van de aangesloten sporters
op trainingskamp waren. Dit was
jammer, de kracht van de collecte was
voor de Stichting namelijk vooral het
teamgevoel dat het teweegbracht en
de indruk die de collecteploeg maakt
op de mensen. De opbrengst dit jaar
bedroeg 230,63 EUR. Ervaring leert
dat de collecte waardevoller is, op
meerdere vlakken, wanneer we met
de grootste mogelijke ploeg sporters
de straat op kunnen om te collecteren.

Atleten
De groep atleten die door de Stichting zijn ondersteund heeft een aantal wijzigingen gekend.
We hebben afscheid genomen van Jeffrey Karikari en Pepijn de Groot. Beiden storten zich nu
vol op hun studie. Fleur Schouten, die vorig jaar aansloot bij de wedstrijd in Zwitserland traint
sinds dit seizoen fulltime bij de Stichting. Joël de Jong is een maand na afronding van zijn
HAVO examen verhuisd naar Amsterdam om fulltime mee te trainen.

In december 2018 en januari 2019 zijn er 6 atleten samen met coach Guido Bonsen een week
te gast geweest in de indoorfaciliteiten van TSV Bayer Leverkusen. De eerste week is door de
sporters zelf betaald, de tweede is
door de Stichting verzorgd. Een
mooie verdeling tussen ondersteuning vanuit de Stichting en
investering van de sporter in hun
eigen carrière. Frank en Thijs Jol
zijn tijdens de trainingsweek in
januari met de mobiele werkplaats
afgereisd naar Leverkusen om
gedurende 4 dagen te kunnen
werken aan de protheses van
atleten en te testen met nieuw
materiaal.
In april waren 6 atleten, de coach en een fysiotherapeut 3 weken op trainingskamp in
Tenerife. Gefinancierd vanuit de bijdrage van de Johan Cruyff Foundation en Fonds
Gehandicaptensport aan de Stichting, werkten bijna alle atleten hier de laatste intensieve
voorbereiding op het atletiekseizoen af. De focus lag voor iedereen 3 weken lang
voornamelijk op atletiek en als de atleten tussen de trainingen door niet sliepen werkten ze
vaak even aan hun studie of werk.
Atletiek
Eerste seizoenshelft, eerste records en limieten
Eind mei vond de jaarlijkse Grand Prix wedstrijd in Nottwil plaats. 5 atleten van de Stichting
gingen mee. Net zoals vorig jaar ontvingen wij een aanvraag van een sporter die graag deel
wilde nemen aan de GP in Nottwil. Noah Mbuyamba heeft dankzij de Stichting voor het eerst
kunnen deelnemen aan deze wedstrijd. Wij hebben Noah financiële ondersteuning geboden
voor deze reis. Noah traint in Limburg, en sloot eenmalig aan. De prestaties in Nottwil waren
dit jaar wederom erg goed! Marlène van Gansewinkel verbeterde haar eigen
WERELDRECORD op de 100 meter naar 12.66! Zij plaatste zich daarmee ruimschoots voor
de WK in Dubai in november 2019, tevens plaatste zij zich voor de 200m en het verspringen.
Nienke Timmer verpulverde haar persoonlijk record op de 100m (15,49 sec.) en ook zij
plaatste zich voor de WK. Noëlle Roorda is officieel geclassificeerd in Nottwil, waardoor dit
haar eerste officiële speerwerpwedstrijd was. Ook zij plaatste zich direct voor de WK. Ook
Flip Breuer is in het Zwitserse Nottwil internationaal geclassificeerd en verbeterde zijn
persoonlijke records op de 100, 200 en 400 meter. Flip zijn focus ligt op de 400 meter en wil
volgend jaar een serieuze gooi doen naar deelname aan de Paralympische Spelen. De WK
komt nog iets te vroeg voor deze beginnende atleet.
Joël de Jong werd in een regenachtige verspringwedstrijd voor het eerst gecoacht door Guido
Bonsen, terugkijkend het begin van de samenwerking te noemen. Fleur Schouten verbeterde
zich flink op de 100m, maar op haar onderdeel verspringen lukte het haar nog niet de WK
limiet te pakken. De hevige regen gooide roet in het eten maar niet veel later in het Belgische
Oordegem pakte ze alsnog de limiet.

In datzelfde Oordegem stond Fleur Jong voor het eerst weer aan de start na haar operatie in
augustus en moeilijke winter. Een hele bijzondere wedstrijd, met een hoop ontlading bij
iedereen toen zij succesvol gefinisht was. Voor WK kwalificatie zal zij een PR moeten lopen.
Een flink doel, maar niet onmogelijk! Desalniettemin mag het, voor dit moment, een wonder
te noemen zijn dat zij na een deels mislukte operatie weer over de baan sprint.
Wat betreft de overige buitenlandse wedstrijden zijn Nienke Timmer en Fleur Jong samen met
de coach afgereisd naar Bydgoszcz. Hier werd voor het eerst een Grand Prix wedstrijd
gehouden. De wedstrijd was goed voor het leerproces, maar helaas lieten de omstandigheden
geen bijzondere prestaties toe.
Begin juni werd de eerste helft van het seizoen afgerond en bij het opmaken van de balans
zagen we de volgende resultaten:
- Plaatsing WK voor Marlène van Gansewinkel (100, 200, verspringen), Fleur Schouten
(verspringen), Nienke Timmer (100), Noëlle Roorda (speerwerpen).
- WERELDRECORD voor Marlène op de 100 meter, Nederlandse records voor Noelle,
Nienke, Fleur S en Joel de Jong.
Tweede seizoenshelft met meer wedstrijden, limieten en records
In de tweede helft van het seizoen (vanaf augustus) was het doel een WK kwalificatie voor
Nienke op de 200 meter, Fleur Jong (100 meter) en Joël de Jong op het verspringen. Flip
wilde zich vooral verder verbeteren op de 400 meter.
De atleten werkten daartoe verschillende trajecten
af, Fleur Jong deed veel wedstrijden en ‘racete’
zichzelf in vorm. Bij de Grand Prix van Parijs
(deelname gefinancierd door de Stichting)
resulteerde dit in limieten in zowel de series
(13,20) als in de finale (13,16). Beide prestaties
waren naast limieten ook persoonlijke records en
WERELDRECORDS.
Bottrop op 15 september 2019 was de laatste
wedstrijd waarop kwalificatie voor het WK
mogelijk was. Nienke ondernam een laatste poging
op de 200 meter, Fleur en Joël deden een poging bij
het verspringen en Flip liep zijn laatste 400 van
2019. Nienke en Joël gaven alles wat ze hadden,
maar haalden de limiet niet. Flip liep een sterke
400 meter en eindigt zijn eerste jaar als de nummer
6 van de wereld. Fleur Jong deed een ultieme
poging met verspringen, en wat voor een poging:
5,72 meter . . . een onwaarschijnlijke afstand in
haar eerste jaar als verspringster. Een afstand dat
een dik Wereldrecord zou zijn, maar op deze wedstrijd was geen dopingcontrole en dan kun je

geen officieel Wereldrecord laten noteren. Wel was de afstand voldoende om zich ook op dat
onderdeel te kwalificeren voor het WK.
Buiten de wedstrijden
Nina de Jong, een jonge moeder die beide onderbenen heeft verloren, is nog altijd onderweg
naar een fit en lopend leven. Zij is in juni geopereerd, wat enkele problemen heeft moeten
verhelpen en haar zo dichterbij een leven op protheses moet helpen. Samen met Frank Jol is
een plan opgesteld om de eerste paar proefkokers voor haar te gaan maken.
Liza Veerman, vorig jaar bij de Stichting aangemeld, werkt inmiddels alweer op 75%! Haar
grote doel, weer fulltime werken in de zorg, kom steeds dichterbij. Tijdens de cursus bij Frank
van Toine van de Goolberg was zij een van de klanten die volop mee sportte en een voorbeeld
was voor de werknemers. Wat waren wij trots om dat te zien!
En dan Arda Thijsen, een bijzonder verhaal. Deze volwassen dame meldde zich eind februari
bij Guido Bonsen. Arda mist vanaf haar geboorte haar linker onderarm, precies dezelfde
handicap als Noëlle Roorda. Sporten is voor haar altijd een uitlaatklep geweest, maar toen ze
aan krachttraining begon liep ze toch tegen een paar praktische problemen aan. Ze ging dus
op zoek naar ‘gelijke’ sporters en kwam bij ons uit. Arda keek haar ogen uit en heeft zoveel
geleerd (zij schreef erover in de 5e nieuwsbrief). Maar niet alleen Arda keek haar ogen uit,
ook Noëlle! Nog nooit had zij iemand tegenover zich gehad die net zo was al zij, die net zo
bewoog als zij en dat was zo gaaf. Inspireren werkt dus twee kanten op, dat mag duidelijk
zijn!
Vooruitblik
Ondersteuning
Met JCF en FGS vinden in januari evaluaties plaats, waarna de Stichting voor het
Paralympische jaar weer een projectaanvraag in zal dienen. NMT Shipping, Geisha Fashion,
DoWilVo en APPM Management & Consultants blijven in ieder geval Partner t/m de Spelen.
Met Össur is recent het contract verlengd t/m 2021! Frank Jol, Topsport Amsterdam en het
Friendship Sport Centre blijven betrokken en de Stichting faciliteren. Voor alle
ondersteunende partijen geldt dat de Stichting gesprekken aan zal aan gaan over langdurige
steun in plaats van per jaar.
Projecten
Even een aparte vooruitblik op de 2e trainingsgroep, eerder al aangehaald in de voortgang.
Tijdens gesprekken met Frank Jol en zijn team kwam niet alleen ondersteuning bij het
verkrijgen van sportprotheses ter sprake maar ook de klaarblijkelijke behoefte van vele
mensen om beter te leren lopen/omgaan met hun handicap. Dit is een veel uitgesproken wens
van klanten van Frank Jol B.V. en de Stichting krijgt regelmatig berichten met vragen
hierover. Een perfecte uitbreiding voor de Stichting, en aanbod vanuit Frank Jol B.V. Het doel
van de Stichting is om mensen met een beperking te laten ontdekken wat er allemaal nog
mogelijk is en sport is daarbij een middel. Frank Jol B.V. wil mensen een volwaardig actief
leven laten leiden, doorgaan waar anderen stoppen onderscheidt hen daarbij van de reguliere
orthopedie. Samen gaan we nu een pilot starten met een trainingsgroep gericht op dat actieve
leven. Een groep voor mensen met een handicap die hun grenzen willen opzoeken, verleggen
en leren kennen. Niet omdat ze nu perse de Himalaya willen beklimmen of de marathon van

New York willen lopen. Dat mag als je dat wilt, maar we willen je vooral helpen weer met
zelfvertrouwen en een goede fysieke basis in het leven te staan.
De eerste lichting deelnemers zal ongetwijfeld uit klantenbestand van Frank komen maar het
is uitdrukkelijk niet verplicht klant te worden bij Frank Jol. Prothese-lopers van alle prothesemakers zijn welkom. Trainingen zullen gaan plaatsvinden op het Friendship sport Centre.
De trainingen van deze brede trainingsgroep zullen gelijktijdig zijn met de trainingen van de
toppers van het team. Niet dezelfde trainingen natuurlijk, maar wel tegelijk trainen. Elkaar
motiveren, inspireren en stimuleren. Belangrijke kernwaarden van de Stichting.
Organisatie
Voor komend jaar staat alweer een verdere professionaliseringsslag klaar binnen het bestuur.
Geert Jan Zweegman, medewerker bij APPM Management & Consultants, was zo enthousiast
na een presentatie die Guido en Fleur hebben gegeven voor deze Partner, dat hij heel graag
zijn bijdrage wilde leveren. Voorzitter Nanette Elfring heeft met hem gesproken en een plek
in het bestuur lijkt de perfecte invulling.
Arda Thijssen heeft als nieuwe relatie- en communicatiemanager gelijk de daad bij het woord
gevoegd en heeft een connectie die de Stichting en het Team gaat helpen content te creëeren
d.m.v. video beelden.
Trust Finance en Consulting ondersteunt de Stichting nog altijd op administratief vlak door
het uitbrengen van adviezen en opmaken van de jaarrekening.
Nieuwe speerpunten voor 2020 zijn een nieuw Meerjarenbeleidsplan en
communicatiestrategie, uitbreiding van de Partners, continuïteit voor na de Paralympische
Spelen waarborgen en uitbouw breedtesportactiviteiten.
Atleten.
Het team wordt weer uitgebreid! Naast dat Joel ons fulltime komt versterken, hebben we ook
een paar nieuwe sporters! Lisa Cornelissen, 19 jaar uit Helmond, komt elke week 3 trainingen
bij ons mee draaien. Lisa is spastisch in 1 been en arm en haar beste onderdeel is verspringen.
Dan is er Ramon. Hij bezocht op een dinsdag Frank Jol en zag het Team trainen op de baan
bij het Friendship Sport Centre. We raakten in gesprek en Ramon gaf aan dat hij dus op zoek
was naar een prothesemaker die net zo gemotiveerd is als hij om alles te kunnen doen met zijn
‘nieuwe been’. Direct vertelden wij hem over de 2e trainingsgroep en nodigden we hem ook
uit om eens een paar trainingen bij ons mee te doen. Sindsdien is hij eens per week op de
atletiekbaan te vinden.
Tom Jaring heeft dwerggroei en is door bestuurslid Helene Wiesenhaan aangesproken terwijl
hij aan het werk was is de Apple store. Helene werd daarna door hem geholpen en terwijl
bestanden werden overgezet van de ene naar de andere computer zag Tom dat Helene veel
foto’s had van paralympische sporters. Hij vroeg ernaar en Helene vertelde hem over de foto’s
en ook haar rol als bestuurslid bij onze Stichting en nodigde hem uit eens langs te komen. Hij
was enthousiast en is benieuwd verder te ontdekken waar zijn mogelijkheden liggen in 2020!

Wereldkampioenschappen Para Atletiek 2019 in Dubai
Het boekjaar en dus ook dit jaarverslag loopt van 1 oktober 2018 t/m 1 oktober 2019, een
periode die goed aansluit bij een normaal atletiekjaar. 2019 was echter geen normaal jaar met
een WK in de eerste twee weken van november. Vandaar dat we in dit jaarverslag ook dit
kampioenschap en de voorbereiding daarvan meenemen. Ten eerste omdat het mede mogelijk
is gemaakt door de steun van onze partners in 2019, ten tweede omdat het gek is volgend jaar
na de Paralympische Spelen nog te schrijven over een WK uit 2019 en tot slot omdat we
apetrots zijn op de groep atleten die naar het WK mocht en op de resultaten die daar zijn
behaald.
Voorbereiding
Kort na de wedstrijd in Bottrop werd de WK-selectie bekend gemaakt door de Atletiekunie.
Nienke werd ook aangewezen voor de 200 meter en uiteindelijk mochten er dus 5 atleten die
ondersteund worden door de Stichting hun koffers gaan pakken voor het WK in Dubai. In
2018 deden er twee atleten mee aan het EK en nu 5 aan het WK, een fantastisch resultaat. De
volgende atleten en onderdelen:
Marlène van Gansewinkel (T64): 100 meter, 200 meter, verspringen
Fleur Jong (T62): 100 meter, verspringen
Nienke Timmer (T35): 100 meter, verspringen
Noëlle Roorda (F46): speerwerpen
Fleur Schouten (T63): verspringen
Eind september is er een trainingskamp geweest op Tenerife. Alle atleten van het Team
gingen mee naar dit trainingskamp. Voor de WK-gangers een goed moment om de laatste
weken van harde training richting het WK te doen in ideale omstandigheden, voor de atleten
die niet naar WK gaan de start van de wintertrainingen voor het seizoen 2020. Een seizoen
waarin ook zij dromen van de Paralympische Spelen van Tokyo 2020. Samen trainen, en ieder
zijn eigen doel. Geplaatst of niet geplaatst, topatleet of beginneling . . . het hele team blijft zo
veel als mogelijk samenwerken. Altijd!
Ook de aangekondigde tweede trainingsgroep zal door de atleten omarmd worden en mee
worden samengewerkt. Want dat is nu eenmaal onze unieke kracht. Topatleten inspireren niet
alleen de talenten en revalidanten, maar de revalidanten ook de talenten en topatleten. We zijn
nou eenmaal allemaal fanatiekelingen, op welk niveau dan ook!
Na het trainingskamp op Tenerife sloten de WK-gangers en coach Guido Bonsen aan bij het
voorbereidingstrainingskamp van de Atletiekunie in Belek. Naast de laatste trainingen hebben
de atleten een aantal warmte tests ondergaan en is er geëxperimenteerd met koelvesten en
slush (ijswater). Een goede voorbereiding op de warmte van Dubai.
WK Dubai 2019
Over het WK is in de (sociale)media al veel verschenen dus we kunnen hier kort zijn. Een
prachtig WK met mooie resultaten. Marlène werd jammer genoeg gediskwalificeerd op de
200 meter (voet op de lijn) maar won twee mooie zilveren medailles op 100 meter en

verspringen. Nienke liep zowel op de 100 meter als de 200 meter een persoonlijk record en
won daarmee een prachtige bronzen medaille op de 100 en werd 4e op de 200 meter. Fleur
Jong beloonde haar comeback van dit jaar net niet met een medaille. Een 4e plek op het
verspringen was na alles wat er dit jaar is gebeurd een heerlijke 4e plek. Op de 100 meter
werd ze 7e. Noëlle werd bij haar debuut op een groot toernooi 5e met speerwerpen met een dik
persoonlijk record. Tot slot Fleur Schouten die haar eerste jaar bij het Team afsloot met een 6e
plek op het verspringen.
We kunnen nog veel schrijven over het WK maar we kunnen het beter laten zien. Bestuurslid
en huisfotografe Hélène Wiesenhaan was op het WK en dat leverde natuurlijk weer prachtige
foto’s op (zie volgende pagina).

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN DUBAI 2019
(foto-credit Hélène Wiesenhaan)

BIJLAGE 1

Samenvatting financiën seizoen 2018/ 2019
Q1 okt-nov-dec

kosten algemeen
kosten coach
vergoeding coach
trainingskamp
wedstrijd buitenland
vrienden
partner
eenmalige inkomsten

TOTAAL

Q2 jan-feb-mrt Q3 apr-mei-jun Q4 jul-aug-sep TOTAAL

671,40
204,70
1.795,30
-

639,11
500,08
7.919,92
14.912,51

4.342,04

1.817,10
12.100,00
8.381,00
3.123,23
25.421,33

25.758,60

4.840,00
18,46
1.802,28
11.002,78
3.083,45
8.000,00
330,63
11.414,08

2.671,40
882,06
15.500,00

23.971,62
2.758,60
23.000,00

16.382,06
13.710,66

1.786,98

411,30

-15.421,33

10.000,00
10.000,00

7.469,65
704,78
26.655,22
23.311,97
4.925,51
63.067,13
6.724,11
56.500,00
330,63
63.554,74
487,61

