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JAARVERSLAG STICHTING PARA ATLETIEK 2019-2020

INLEIDING

2020. Een jaar dat we niet snel zullen vergeten. In deze terugblik op dit bijzondere jaar gaat het veelal over zaken die niet door 

zijn gegaan. Geen Paralympische Spelen, geen prothesefestival, geen buitenlandse wedstrijden, geen 

voorjaarstrainingskamp. Maar ook weken geen gezamenlijke trainingen en net als bij iedereen, ook voor ons veel onzekerheid 

en twijfel. Maar uiteindelijk wisten we toch stappen te zetten en mijlpalen te bereiken en hebben we het beste gehaald uit 

alles wat nog wel door kon gaan. 

Het boekjaar van de Stichting Para Atletiek begon op 1 oktober 2019 en loopt normaal tot 1 oktober 2020. Maar wat was er 

normaal in dit jaar, in een door een corona-pandemie getroffen wereld? Zo was er lange tijd meer onzekerheid over de 

kosten, bijvoorbeeld of het trainingskamp door zou gaan, maar ook over de financiële steun van de partners. Om een goede 

begroting te kunnen maken, wilden we graag meer duidelijkheid over toezeggingen en kostenposten. Dus hebben we 

gekozen voor een verlengd boekjaar tot en met 31 december 2020. Bijkomend voordeel is dat het boekjaar dan gelijkloopt 

met dat van onze partners en suppliers. De meeste van onze partners konden gelukkig in het najaar aangeven ons te zullen 

blijven steunen! Waarmee we weer een goed onderbouwde begroting hebben kunnen maken. Vandaar een jaarverslag over 

15 maanden. Het was toch al een gek jaar. Maar door die 15 maanden hebben we ook extra veel te vertellen. Veel leesplezier!
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BESTUUR EN ORGANISATIE

Het bestuur kreeg de zo gewenste uitbreiding. Justin Goetzee (interim-directeur FC Eindhoven en daarvoor betrokken bij 

Jumbo-Visma), Geert Jan Zweegman (consultant bij onze partner APPM) en Monique van Vliet (partner bij Babbage

communicatie) versterkten het bestuur en zorg(d)en met hun inbreng en netwerk voor verdere professionalisering en 

structuur. Naast atleten, coach en bestuur hebben we natuurlijk ook een aantal mensen op de achtergrond werkzaam. Arda 

Thijssen stelden we al voor in het vorige jaarverslag. Hans Greve (oud filiaal manager AH), Bas Thijssen (cameraman bij NEP) 

en Frits Lemmens (sales & marketing bij KSM) werken op de achtergrond hard mee.
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Zoals in de inleiding al aangegeven hebben we het boekjaar verlengd van 1 oktober 2020 naar 31 december 2020. De cijfers 

zijn dus over 15 maanden. Zowel voor de extra bestuursleden als voor de verlenging (eenmalig) van het boekjaar zijn de 

statuten van de Stichting aangepast.

2020 was ook het jaar van een nieuw meerjarenbeleidsplan en de re-branding van de Stichting. Met een aantal sessies bij 

GUC-Agency hebben we onze kernwaarden en doelen aangescherpt, waarna we in werkgroepen dit verder hebben ingevuld 

met wat we nu precies de komende jaren willen bereiken. Dit meerjarenbeleidsplan geeft ons de komende jaren richting en 

kader voor onze activiteiten. Bij deze duidelijker identiteit en stevige koers hoorde ook een nieuwe look en feel! Hier hebben 

we hard aan gewerkt samen met grafisch ontwerpbureau Maan en Elephant als supplier voor de op 17 februari 2021 

gelanceerde nieuwe website.  En naast een nieuw logo, huisstijl en een tone of voice is misschien wel het belangrijkste dat we 

onszelf dit jaar zijn gaan presenteren als Team Para Atletiek (afgekort TP/A). En dat Team zijn we met zijn allen, alle sporters

(top en breedte), partners, bestuursleden, vrienden, fans en supporters.

3



JAARVERSLAG STICHTING PARA ATLETIEK 2019-2020

Nieuwe logo

Tone of voice 
van TP/A
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Samen met GUC Agency ontwikkelden we een Manifest dat kort en krachtig verwoord wie we zijn en wat we doen:

MANIFEST

Wij zijn team para atletiek. Een steeds groter wordende groep mensen die iedere dag opnieuw grensverleggend bezig 

zijn. Para-atleten, coaches, fysiotherapeuten, orthopeden, organisatoren, sponsoren en enorm veel supporters. Stuk voor 

stuk mensen die geloven in ons – en in ons doel.

Het is ons doel om voor iedereen een onuitputtelijke inspiratiebron te zijn. Inspiratie om – dankzij para-atletiek – nieuwe 

perspectieven te krijgen in je leven. Of het gaat om de eerste stap in je revalidatie of een wereldrecord op de 100m sprint, 

wij zijn er om het onmogelijke mogelijk te maken.

En dat is niet zomaar een droom. We maken het vandaag de dag al waar. En morgen gaan we weer een stapje verder. 

Op weg naar de waardering die we met z’n allen verdienen. Op weg naar inclusiviteit in de maatschappij. Op weg naar 

de onbeperkte vrijheid. Op weg naar Tokyo ... and beyond.

In samenwerking met NEP en Creative Animals hebben we een prachtige film gemaakt die bovenstaande in beeld brengt. 

Deze film is bij de lancering van de  van de nieuwe website in première gegaan.. De reacties op de website en film zijn 

overweldigend geweest. Heel veel views op de socials en vaak gedeeld.
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PARTNERS, SUPPLIERS EN VRIENDJES, HEEL VEEL VRIENDJES

Zoals eerder aangegeven kunnen we met grote trots melden dat in dit gekke jaar 2020 bijna al onze partners bij het Team 

zijn gebleven. Veel bedrijven hadden het moeilijk in 2020, veel stichtingen en foundations hadden moeite met hun 

evenementen en zichtbaarheid. Tapkoel heeft onder invloed van de gebeurtenissen moeten besluiten de ondersteuning van 

het Team te stoppen. We hebben daar alle begrip voor en willen iedereen van Tapkoel heel hartelijk bedanken voor de 

ondersteuning in de afgelopen jaren en we hopen dat 2021 voor jullie een beter jaar gaat worden.

Twee partners hebben hun ondersteuning van het Team voor langere tijd vastgelegd. Stichting DoWilVo zal TP/A steunen tot 

minimaal 2024 en NMT Shipping heeft de overeenkomst met het Team verlengd tot 2025. Een mooie blijk van vertrouwen en 

voor ons een mooie stap naar een stabiele toekomst.

Begin 2020 lanceerden we de Tomodachi actie. Tomodachi is Japans voor vriend en met deze actie wilden we

zoveel mogelijk mensen bij het Team betrekken. Voor € 20,20 steunde je het Team. In twee weken melden zich 

135 Tomodachi’s . . . . en toen kwam corona en hebben we de actie vroegtijdig afgesloten, omdat het in die tijd 

niet goed voelde geld te vragen. In 2021 gaan we deze actie zeker herhalen, want Tomodachi’s zijn in de aanloop 

naar de uitgestelde Spelen van harte welkom en voor een goede voorbereiding nog steeds nodig. Natuurlijk zal 

de bijdrage dan wel € 20,21 zijn.
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TOP TEAM

Nadat half maart Nederland in een intelligente lockdown ging werden ook de trainingen van de toppers van TP/A beperkt. De 

sportclubs gingen dicht en er werd geen uitzondering gemaakt voor Topsporters. De atleten moesten uitwijken naar 

grasveldjes, bospaden en dergelijke. Coach Guido Bonsen vond samen met de atleten snel een nieuwe routine. De atleten 

trainden in tweetallen, eenmaal per dag samen met de coach, de tweede training werd vaak alleen thuis uitgevoerd. Na 7 

weken werden de maatregelen langzaam versoepeld en konden de gezamenlijke trainingen weer worden opgepakt. 

Trainingen in het Olympisch Stadion en op het Friendship Sport Centre waren voor de atleten een waar feestje na deze lastige 

periode.

Het uitstel van de Paralympische Spelen van Tokio was voor een aantal in het Team een hard gelag. Natuurlijk was er begrip 

voor het uitstel en waren er belangrijkere zaken, maar er was wel degelijk ook sprake van teleurstelling. In het Team is dit 

uitgebreid besproken. Na een periode van ‘verdriet’ richten de atleten hun vizier weer op de toekomst en stelden zich nieuwe 

doelen.

Uiteindelijk werden er toch nog wedstrijden georganiseerd in de zomer. In juni werd begonnen met een aantal 

testwedstrijden en vanaf juli was er tot half september sprake van een redelijk normaal wedstrijdseizoen in Nederland. De 

enige buitenlandse wedstrijd van het seizoen was op 21 augustus in Leverkusen. Het seizoen werd afgesloten met het 

Nederlands Kampioenschap op 20 september in Tilburg.
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En natuurlijk waren er in het seizoen grote verrassingen en teleurstellingen. Een aantal atleten deed het heel goed. Fleur Jong 

was het hele seizoen goed op dreef, verbeterde al haar pr’s, liep de 100 meter voor het eerst onder de 13 seconden, sprong 

voorbij 6 meter en liep in Leverkusen uiteindelijk een nieuw Wereldrecord op de 100 meter (12,78 sec.). Haar naamgenoot in het 

Team Fleur Schouten begon het seizoen met een domper, door een knieblessure moest ze later aan het seizoen beginnen dan 

gehoopt. Maar toen ze kon beginnen, liep ze elke week harder en harder. Uiteindelijk verbeterde ze niet alleen haar pr, ze 

verbeterde ook het 12 jaar oude Nederlandse record op de 100 meter en liep daarmee ook de limiet voor Tokyo op deze afstand 

(de limiet op verspringen had ze reeds gehaald in 2019). 

Joël de Jong is de jongste van het Team en zijn vooruitgang daardoor het meest logisch. In 2020 ging Joël elke week sneller en 

verder. Zowel op de 100 meter als het verspringen verbeterde hij keer op keer het Nationale Record. Bij de tweede wedstrijd 

van het seizoen sprong Joël al voorbij de limiet van Tokyo, in Leverkusen deed hij daar nog een hele grote stap 

bij. Met 6,30 meter staat hij op de 4e plaats van de wereld 

richting Tokyo en kan hij zich zo goed als zeker opmaken 

voor zijn eerste Spelen. Een voorbeeld van een jonge atleet voor wie het 

uitstel van de Spelen heel goed uitpakt.

Flip Breuer verbeterde zich op alle 3 de sprintonderdelen 

(100, 200 en 400 meter)  en komt stap voor stap 

dichter bij de wereldtop. Nienke en Noëlle kende een 

degelijk seizoen met prestaties die in de buurt 

van hun pr lagen. 8



JAARVERSLAG STICHTING PARA ATLETIEK 2019-2020

PARA ATLETIEK TEAM

Naast en samen met het Topteam zet TP/A zich juist ook in voor de sportbeoefening van de beginnende sporter, de 

(fanatieke) amateur en mensen met een fysieke handicap die net uit de revalidatie komen. In oktober heeft TP/A een actieve 

rol op zich genomen ten aanzien van de Prothesegroep van Phanos Amsterdam. Een groep die is gelinkt aan het 

revalidatiecentrum Reade. TP/A hielp met het aanstellen en begeleiden van de nieuwe trainster van deze groep. Trainster 

Deborah van de Berg (gediplomeerd atletiektrainer niveau 3) kijkt regelmatig mee met de trainingen van Guido en past 

opgedane kennis toe op haar eigen groep. De topatleten van TP/A komen regelmatig assisteren bij deze groep. De Prothese 

groep traint momenteel 1 maal in de week in het Olympisch Stadion. In de loop van 2021 gaan we middels een aantal acties 

proberen meer mensen enthousiast te maken voor deze trainingen. Atletiek en hardlopen hierbij als een mooie start en basis 

voor een actief leven. 

Kiki, Lisa, Lionel, Ramon, Ricardo en Kiara Hofman zijn voorbeelden van jonge atleten die af en toe aansluiten bij de trainingen

van TP/A. Soms als serieus onderdeel van hun eigen trainingsprogramma, soms vooral als motivatie. Kiki en Lisa hebben 

serieuze atletiekambities en kunnen wij daar veder in begeleiden. Zo groeit ook langs deze weg het Team. 
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Wij staan voor een inclusieve wereld, in de maatschappij en op het sportveld. Onder het project 'Building Bridges' willen we deze 

inclusieve manier van trainen uitdragen. Daar waar kan trainen we samen en doen wedstrijden samen. 

Een ander belangrijk project waar TP/A aan meewerkte was het onderzoek naar een nieuwe kinderprothesevoet. Samen met 

fabrikant Gyromotics en de TU Delft werd een onderzoek gedaan onder prothese gebruikers naar de wensen ten aanzien van 

een kindervoet. Niet alleen gebruikers, maar ook ouders van kinderen met een prothese werden naar hun mening gevraagd. 

TP/A leverde het netwerk en de atleten van het Team hielpen met de verspreiding en afname van de vragenlijsten. In 2021 

kunnen we vast meer melden over de uitkomsten en de vervolgstappen van dit onderzoek.
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WAT GING ER ALLEMAAL NIET DOOR

We kunnen er ook in dit jaarverslag niet omheen, veel ging er niet door in 2020. Corona en alle maatregelen die daarbij 

hoorden zetten een streep door een hoop plannen en goede voornemens van iedereen en dus ook van TP/A. Natuurlijk geen 

Paralympische Spelen in Tokyo afgelopen jaar. Zoals eerder gezegd een teleurstelling voor een aantal atleten, echter ook een 

kans voor anderen. Trots zijn we op de flexibiliteit en veerkracht die de atleten hierbij hebben laten zien.

Door de coronamaatregelen ging het voorjaarstrainingskamp niet door. Misschien wel de grootste teleurstelling zat in het 

niet doorgaan van het Prothesefestival. Samen met de Mentelity Foundation en onze prothesemaker Frank Jol zouden we in 

september deze grootse dag voor het eerst organiseren. Een dag waarbij iedereen met een prothese welkom was, waarbij we 

met elkaar zouden gaan sporten, nieuwe dingen proberen en kennis, ervaringen en informatie zouden uitwisselen. En de 

activiteiten zouden zich niet beperken tot deze ene dag. Juist niet, we zouden aan deze dag een vervolg geven met 

loopcursussen, een eigen adaptive crossfit trainingsgroep en zoveel meer. Iets waar we met de 3 partijen al maanden mee 

bezig waren, maar waarvan we met heel veel pijn in ons hart moesten vaststellen dat het voor nu onmogelijk was te 

organiseren zoals we voor ogen hadden. In eerste instantie hebben we de dag doorgeschoven naar april 2021 maar ook 

daarvan hebben we inmiddels moeten concluderen dat dat nog te vroeg is. De nieuwe datum waarop we nu mikken is 

zondag 13 juni 2021. Wat er ook gaat gebeuren en hoe lang we ook geduld moeten hebben, deze dag gaat er komen!

Andere zaken die niet doorgingen waren ons partnerdiner, de 24 uurs marathon voor onze nieuwe website en het maken van 

een nieuw boek over het Team (opvolger van Capacity). Maar wat ons betreft uitstel, geen afstel!
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VOORUITBLIK

Veel zaken die niet doorgingen, zullen we zodra het kan weer kan oppakken. Hopelijk allemaal al in 2021. Paralympische 

Spelen, Prothesefestival, een nieuw boek, partnerdiner, lancering van de nieuwe website (17 februari), de première van onze 

(korte) film (ook 17 februari), buitenlandse wedstrijden en trainingskampen. Nu al staat 2021 bol van de activiteiten. Meer 

daarover leest u in ons Jaarplan 2021. Omdat we het niet op genoeg plaatsen kunnen promoten, hier alvast een aantal data:

17 februari Online lancering website/film

30 maart t/m 17 april Trainingskamp

5-7 mei Grand Prix Parijs

14-16 mei Grand Prix Notwill

1-5 juni EK Polen

13 juni Prothese festival

16 juli Bekendmaking Team Tokyo 2021

24 augustus PS Tokyo

t/m 5 september

Daarnaast zullen we voor 2021 onze waardevolle samenwerking met Frank Jol bv , onze vaste prothesemaker, nog verder 

invulling gaan geven. Een partnership, maar ook vaste afspraken over fysieke ondersteuning ten aanzien van 

protheses/orthopedische instrumenten. We zijn hier erg blij mee.12
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FINANCIËN

Zoals in begin van het jaarverslag aangegeven, hebben we ervoor gekozen dit boekjaar te verlengen tot en met 31 december 

2020. Een eenmalig boekjaar van 15 maanden en dus een wat ingewikkelder financieel overzicht. Aan het einde van deze 

paragraaf treft u het boekjaaroverzicht. We zijn ontzettend trots dat we dit boekjaar 'slechts' met een licht verlies hebben 

kunnen afsluiten. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven bedraagt €3.314 , welke te verklaren is door de extra 

trainingskampkosten door geannuleerde vluchten, een extra vergoeding voor corona-inzet van de coach (wat helaas niet 

dekkend is voor de tomeloze inzet en de vele extra uren die zijn gaan zitten in het begeleiden van onze atleten) en de 

onvoorziene vooruitgemaakte kosten van het boek en het prothesefestival.

13



JAARVERSLAG STICHTING PARA ATLETIEK 2019-2020

14



JAARVERSLAG STICHTING PARA ATLETIEK 2019-2020

15



JAARVERSLAG STICHTING PARA ATLETIEK 2019-2020

TOT SLOT

We begonnen dit jaarverslag met de constatering dat 2020 een bijzonder jaar was. Dat was altijd al de bedoeling, want 2020 

was het jaar van de Paralympische Spelen in Tokyo. Aan het begin van 2020 hadden we echter nooit kunnen vermoeden hoe 

bijzonder 2020 zou zijn. Als u dit leest zijn de eerste maanden van 2021 alweer achter de rug. Corona heeft nog steeds een 

grote invloed op ons leven. De Spelen zijn verschoven en zouden dit jaar dan toch echt plaats gaan vinden. Wij nemen het 

maar even dag voor dag. Sporten, actief zijn, fit zijn is in 2020 belangrijker dan ooit gebleken. TP/A blijft zich met volle energie 

inzetten dit ook mogelijk te maken voor mensen met een fysieke beperking. Met ons Topteam als inspiratiebron en 

uithangbord, maar met onze grote doelstelling in het verwezenlijken van kleine en grote dromen van iedereen. En dat 

kunnen we alleen samen. Samen met onze atleten, medewerkers, vrijwilligers, partners, sponsoren, suppliers, vrienden, fans 

en supporters. Dank jullie wel voor de niet aflatende steun en support. We zijn een team. Wij zijn Team Para Atletiek!
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TRY TO HELP 
MORE PEOPLE IN 
2021!


