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Voorwoord
Het is voor SGK een bijzonder en mooi jaar geweest. Niet in de laatste plaats omdat op 5 juni 2010
onze Stichting 45 jaar bestond. We mogen hier met recht trots op zijn. Samen met de directeuren
die mij voorgingen en de (oud) bestuursleden heeft de SGK kans gezien een steeds grotere
groep van mensen met een beperking sport en sportieve activiteiten aan te bieden. Met steun
van de gemeente Den Haag, met steun van vele onmisbare vrijwilligers, met steun van gedreven
medewerkers en gesteund door grotere en kleinere donaties van mensen en organisaties die
beseffen dat we niet zonder kunnen. Graag spreek ik mijn dank aan allen hier nogmaals uit.
Natuurlijk hebben we dit gevierd. Rond 5 juni was er voor alle sporters taart en in oktober was
er een feestelijke avond voor (oud) medewerkers, vrijwilligers en relaties. Wethouder Ingrid
van Engelshoven woonde deze avond bij. Zij speldde niet alleen stadsspelden op bij een aantal
vrijwilligers maar overhandigde de SGK het ‘Certificaat Goed Geregeld’. Dit is een keurmerk voor
organisaties die hun vrijwilligersbeleid goed ingericht hebben, uitgegeven door de vereniging
Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk.
Ook op een andere manier werd zichtbaar hoe belangrijk de SGK haar vrijwilligers vindt. Er is
een vrijwilligerscoördinator aangetrokken voor 8 uur per week, die invulling gaat geven aan ons
vernieuwde vrijwilligersbeleid.
Zoals iedere organisatie dient ook onze stichting ‘mee te ontwikkelen’ met veranderende
omstandigheden en een veranderende vraag vanuit de doelgroep zelf, de scholen en
wooninstellingen. Vanwege de toenemende diversiteit aan doelgroepen was op organisatorisch
en communicatief gebied een nieuwe indeling gewenst. Om die reden bieden wij nu sportieve
activiteiten aan voor SportHelden en SportStars.
We zien graag meer mensen sporten. Om meer mensen op de Activiteitencentra in beweging te
krijgen zijn we voor 4 jaar een samenwerkingstraject met Steinmetz De Compaan aangegaan. In
het kader van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen heeft de gemeente Den Haag voor de
financiering zorggedragen. Wethouder Karsten Klein was aanwezig bij de feestelijke opening van
deze nieuwe vorm van ‘bedrijfsfitness’.
We zijn er trots op in deze financieel moeilijkere tijden kwalitatief hoogwaardige diensten te
kunnen blijven leveren aan een kwetsbare doelgroep. Het mee ontwikkelen en, belangrijker nog,
vooruitkijken vraagt veel van de organisatie. Dit doen we met elkaar. De rol van de bestuursleden
wordt intensiever. Hun inzet, kennis en kunde is naast die van de medewerkers en vrijwilligers
onmisbaar voor de continuïteit van de organisatie. Bestuur en directeur zijn daarom blij dat
mevrouw Mariëlle van Dam het bestuur is komen versterken als penningmeester.
We doen dit alles met heel veel plezier en energie voor onze doelgroep.
Sandra van Koningsbrugge
directeur
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Sportvrouw van het jaar 2009
1. Nancy Borst 2. Charlotte Hooijmans 3. Eline van Waveren

Sportman van het jaar 2009
1. Ron Kok 2. Nick Gardien 3. Andre van Doorn

Sportploeg van het jaar 2009 Het SGK G jeugdelftal voetballend bij
Gona. Wethouder Bert van Alphen reikt de foto’s uit

Lies Pauli neemt na ruim 40 jaar afscheid als vrijwilligster van SGK en
ontvangt haar ‘eigen Lies Pauli bokaal’ terug.
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Resultaten SGK 2008 - 2010
De Stichting Sportbelang Gehandicapten SGK organiseert al sinds 1965 sport en spelactiviteiten in
de regio Den Haag.

Visie
Ieder mens heeft recht om te kunnen sporten. Sporten is goed voor de gezondheid. Daarnaast is
sporten een zinvolle vrijetijdsbesteding en brengt het mensen in contact met elkaar.
Er zijn in de huidige samenleving doelgroepen die vanwege een beperking tussen wal en
schip dreigen te geraken en nergens kunnen gaan sporten. Enerzijds omdat een reguliere
sportvereniging hier veelal niet voor is ingericht, anderzijds omdat de beperking van de sporter
het niet toelaat volledig te integreren.
Stichting Sportbelang SGK vindt het belangrijk dat mensen ongeacht een beperking kunnen
sporten. De Stichting wil haar organisatie zo inrichten dat dit ook verwezenlijkt kan worden.

Missie
Stichting Sportbelang SGK is de sportorganisatie in Den Haag waar jong en oud met een
verstandelijke en of andersoortige beperking kunnen sporten. Hiervoor organiseert de SGK
sportieve activiteiten en sportieve reizen. Dit wordt gedaan onder deskundige begeleiding en met
inzet van betrokken vrijwilligers. Deelnemers aan de SGK activiteiten werken aan hun gezondheid
en aan hun contact met de maatschappij.

Doelstelling
Gezien de oorsprong van de SGK wordt in eerste instantie prioriteit gelegd bij het realiseren van
sportbeoefening voor mensen met een verstandelijke beperking. (A) Dat wil niet zeggen dat er
geen sportmogelijkheden aangeboden kunnen worden voor mensen met andersoortige handicaps
(B).
A. Doelen t.a.v mensen met een verstandelijke beperking:
1.	Zoveel mogelijk mensen (van jong tot oud) met een verstandelijke beperking stimuleren tot
sportbeoefening.
2. Een bijdrage leveren aan de integratie van mensen met een verstandelijke beperking.
3.	De SGK organisatie blijven professionaliseren om sportbeoefening voor de doelgroep zo
goed mogelijk te waarborgen.
B. Doel t.a.v. andere doelgroepen:
4. 	Er zal onderzocht worden op welke manier binnen de huidige organisatie ook voor andere
doelgroepen sportactiviteiten aangeboden kunnen worden.
Om de doelstellingen te bereiken zijn stappenplannen geformuleerd.

De resultaten per eind 2010 zijn:
Ad A. 1:	Gewerkt is aan de profilering naar buiten toe dmv het ontwikkelen en uitvoeren van een
PR-plan. Tevens zijn de contacten met voor SGK relevante partijen aangehaald.
De SGK activiteiten zijn doorgelicht en op basis hiervan zijn keuzes gemaakt.
A. 2: Een bijdrage aan verdere integratie is geleverd door realisatie nieuwe satellietclub.
A. 3: De organisatie is verder geprofessionaliseerd.
AB B. 4:	Een nieuwe doelgroep is gebruik gaan maken van de sportmogelijkheden,
deskundigheid en organisatie SGK. Het zijn kinderen met een stoornis in het autistisch
spectrum.
De behaalde resultaten zullen geëvalueerd worden en dienen mede als basis voor de verdere
koersbepaling vanaf 2011.
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Bestuur
Voorzitter			
Secretaris			
Penningmeester		
Lid				
Lid				
Lid				
Lid				

Bas van Nooten
Corine Buter-de Haas
Marielle van Dam
Els Goossens
Martine de Groot-Venema
Peter van Beers
Petra Steuteknuël

Het Bestuur heeft in 2010 7 maal vergaderd.

Medewerkers
A. Medewerkers in dienst
Directeur			
Sportinstructeurs			
			
			
			
Administratie			
			
			
Coördinator Vrijwilligerswerk
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Sandra van Koningsbrugge
Sander van Deursen				
Juliën de Jager
Jeroen Wieffering				
Gijs van Wijk
Eveline Albers		
Esther Ruijgrok				
Elly van der Meer-Helvensteijn
Sylvia Rijghard (per 01-04-2010)

B. Overige medewerkers
Freelance sportinstructeurs
7
Stagiair(e)s
15
Vrijwilligers wekelijks
69				
Vrijwilligers incidenteel
278

Elly 20 jaar in dienst

Eveline 15 jaar in dienst

Jeroen 20 jaar in dienst

Activiteiten in beeld
Hieronder een greep uit onze activiteiten. Nadere informatie over de activiteiten en de reizen is
opgenomen op onze site (www.sportbelangsgk.nl), in de SGK informatiebrochures en in de SGK
reisgids die jaarlijks uitkomt.

Wekelijkse activiteiten
Hockey
Al jaren lang wordt er wekelijks op de donderdagmiddag
gehockeyd door een groepje van ongeveer 16 sporters op de
velden van hockeyvereniging hdm. De sporters zijn volledig
geaccepteerd door de vereniging en dat is geweldig. Terwijl
ook andere teams van de vereniging aan het trainen zijn,
sporten de SGK-ers met veel plezier. Dit gebeurt onder
leiding van een paar enthousiaste hdm vrijwilligers. De
leeftijd van de deelnemers is zeer uiteenlopend. De groep
traint niet voor de competitie, maar neemt soms wel aan een
toernooi deel.

Zwemmen
Dit jaar is SGK weer gestart met het laten afzwemmen van sporters voor de officiële
zwemcertificaten en het A en B diploma. Dat betekent dat de kwaliteit van het zwemonderwijs
van SGK op peil is, want onder toeziend oog van een afgevaardigde van de KNZB vond het
afzwemmen plaats. 6 kinderen zwommen af. Een geweldige prestatie.
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Judo
Wekelijks wordt aan veel kinderen
judoles gegeven. SGK geeft les op
ZMLK scholen, enkele SBO scholen en
een ZMOK school. Naast het feit dat
judo een heerlijke sportieve uitlaatklep
kan zijn voor de leerlingen, wordt
ook aandacht besteed aan discipline,
verantwoordelijkheidsgevoel en respect
voor elkaar. Behalve judo op scholen
biedt SGK ook judo aan als wekelijkse
activiteit.

Incidentele activiteiten of evenementen
Muziekgala
Op maandag 19 april vond het 2 jaarlijkse muziekspektakel plaats in de schouwburg van Rijswijk.
Geweldig georganiseerd door SGK sportleerkracht Gijs van Wijk in samenwerking met Lee Towers.
Ruim 600 mensen mochten een avond genieten van ondermeer Nick en Simon, Wesley, Ronnie
Ronaldo en uiteraard Lee zelf. Swingen en zingen en vooral ook een avond met plezier werd
mede mogelijk gemaakt door diverse sponsors en een grote groep vrijwilligers.

SGK 45 jaar
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Op zaterdag 5 juni bestond SGK 45 jaar. De hele maand
juni hebben we dit gevierd met alle SGK-sporters. Bij elke
activiteit is er op gepaste wijze invulling aan gegeven.
Met bestuursleden, medewerkers, vrijwilligers en
relaties van SGK heeft SGK haar 45-jarig bestaan gevierd
op zaterdag 2 oktober. Ook de mensen die in het
verleden betrokken zijn geweest bij SGK waren hiervoor
uitgenodigd. Het werd een geslaagde dag.
In de middaguren heeft een groep zich op een
ontspannen manier vermaakt met djembee spelen, klaverjassen, een
natuurwandeling of kubben. Hierbij waren de weergoden ons goed
gezind.
Vanaf 18.00 uur druppelden mensen binnen op tennispark Berg en Dal.
Onder het genot van een buffet, een drankje en live-achtergrondmuziek
werd door de heer van Hal teruggeblikt op het verleden en door de
heer van Nooten vooruitgeblikt naar de toekomst van SGK.

Special Olympics
Van vrijdag 4 tot en met zondag 6 juni
vonden in Venlo de Nationale Special
Olympics plaats. Ruim 2000 sporters en
700 begeleiders deden aan dit grote
evenement mee. Zo ook de SGK. Een groep
van 12 tennissers en 3 begeleiders alsmede
ook een groep enthousiaste ouders waren
naar het Zuiden afgereisd. Vrijdagavond
werd de Olympische vlag ontstoken en
de eed afgelegd door oud zwemster Ada
Kok en oud bokser Arnold Vanderleide.
Op zaterdag en zondag werd in 14 takken
van sport gestreden om het goud, zilver
en brons. Onder het motto “meedoen is
belangrijker dan winnen” hebben onze
sporters genoten.

Groepsreizen
Jaarlijks organiseert SGK een aantal begeleide sportieve vakanties in binnen en buitenland
Het sportieve karakter komt uiting in de vakanties. Hierbij valt te denken aan wandelen, fietsen,
skiën en langlaufen, voetballen, tennissen en zwemmen. Deelnemers kiezen hier ook bewust
voor. Het is van belang dat alle deelnemers daadwerkelijk mee kunnen doen aan de geplande
activiteiten. Om teleurstellingen te voorkomen maakt de SGK per reis vooraf duidelijk welke
minimale “eisen” er aan de deelnemers gesteld worden. Voor veel reizen geldt dat activiteiten op
verschillende niveaus worden aangeboden.
Recreatieve wandel en fietsvakantie
Dit jaar gingen voor het eerst twee reizen
samen op pad. Ieder met hun eigen tak van
sport en begeleiding, maar wel samen in
een groot huis. De fietsers en de wandelaars
zijn naar de Lutte geweest. Overdag ging
elke groep op stap en in de loop van de dag
troffen ze elkaar weer en dat maakte het
als totaal wel erg gezellig. Voorafgaande
aan deze reis had SGK een informatie
avond georganiseerd voor deelnemers met
een ouder of begeleider. Mw M. de GrootVenema, bestuurslid en gepensioneerd
arts, en de vrijwilligers van SGK die deze reis zouden begeleiden waren die avond ook aanwezig.
De doelstelling was om elkaar te informeren. Zou de sporter lichamelijk in staat zijn om aan de
minimale fysieke eisen te kunnen voldoen en konden de vrijwilligers die zorg en aandacht geven
die de sporter ook nodig zou hebben? Het resultaat was een geslaagde vakantie en op deze
manier voor herhaling vatbaar.
Turkije
In het najaar is een groep van 22 mensen naar Marmaris in Turkije vertrokken. 15 SGK sporters
konden gedurende 2 weken deelnemen aan diverse sportactiviteiten zoals zwemmen, waterpolo,
darten, aerobics, wandelen en jeu de boules. En natuurlijk werden ook diverse gezellige
recreatieve activiteiten georganiseerd zoals een bootreis, stedentrip, naar de markt en shoppen.
Zelfs een bezoek aan een Turkse kapper ontbrak niet. De baarden van de mannen werden
geschoren en de dames kregen allemaal schitterende nagels. Het was voor de sporters en de
vrijwilligers een geweldige vakantie.
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Activiteiten in cijfers
Activiteit

Locatie

Aantal
deelnemers

Totalen

Vaste wekelijkse activiteiten voor (jong) volwassenen*
Aerobics
Badminton
Bewegen voor ouderen (v.a. 55 jr)
Fitness
Judo
Judo
Nordic Walking
Nordic Walking
Tennis, beginners
Tennis, gevorderden
Voetbal

Volksdansen
Zaalsport

Zwemmen
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Gymzaal Beethovenlaan
Gymzaal Beethovenlaan
Gymzaal ’t Lien
Parkoers Zuiderpark
Sporthal Loosduinen
Sporthal Loosduinen
Gymzaal van Steinmetz De Compaan, Wateringseveld
Steunpunt Heeswijkplein
Steunpunt Zwedenburg
Sporthal Loosduinen
Sporthal Ockenburgh / Tennispark Waldeck
Voetbalvereniging Gona
Voetbal competitie/toernooien
Voetbalvereniging SEV
PGS Vogel
Gymzaal Beethovenlaan
Sporthal De Blinkert
Gymzaal Westerbeekcollege
Schoorwijck
Sporthal Essesteijn
“Escamphof” - Haag 88 Sparring
“Escamphof” - ouderen
“Escamphof” - kinderen
“Escamphof” – (jong)volwassenen
Zwembad De Blinkert
Steinmetz De Compaan”
Zwembad Zuiderpark

13
14
12
18
68
19
15
6
14
19
17
49
67
28
16
20
49
15
10
13
47
6
13
16
56
42
77

738

6
243
64
16

329

Vaste seizoengebonden activiteiten voor (jong) volwassenen*
Bowling wedstrijdsport
Bowlingreeks voor/najaar
Voetbalproject
Hockey (10 – 19 jr)

Bowlingscentrum Wijndaelerduin
Bowlingscentrum Wijndaelerduin
Gona
Hockeyclub HDM

Totaal aantal vaste sporters

1167

Incidentele sportactiviteiten
Bowling G-toernooi
Bowling onderwijs
Bowlingevenement
Muziekgala
Rugby/honkbal clinic
Sinterklaasfeest
Special Olympics
Sportdag
Schaats stimuleringsproject
Survival Speciaal Onderwijs ( 2 x)
Voetbaltoernooi jeugd
Voetbaltoernooi Gona-gemeente

Amsterdam
Bowlingcentrum
SGK, Bowlingcentrum Wijndaelerduin
Schouwburg Rijswijk
Gona voor SBO/ZMOK
Sporthal Ockenburgh
Limburg
HDM Sportdag voor ZMLK onderwijs
Schaatsbaan De Uithof
Ockenburgh
Gona voor SBO/ZMOK
Gona

6
180
55
680
144
130
12
180
531
300
80
30

Activiteit

Locatie

Aantal
deelnemers

Totalen

Incidentele sportactiviteiten
Tennistoernooien

Aeronauten
Effect
‘s-Gravenzande
Pepernotentoernooi
Tv Alexanderstad
ALTV Zoetermeer

13
11
15
13
13
16

Totaal aantal incidentele sporters

2409

Onderwijs, wekelijkse lessen voor kinderen
Judo, sport en spel
Judo
Judo
Judo
Judo
Judo
Judo
Judo
Judo

De Bonte Vlinder, OSB
De Einder, SVO
De Inspecteur de Vriesschool, ZMLK
De Octaaf, SBO
De Opperd, ZMOK
Het Mozaïek, Chr. BSO
Instituut voor individueel onderwijs
Koetsveldschool, SO/VSO-ZMLK
P.H. Schreuderschool, SBO

69
80
35
54
107
58
75
121
121

Totaal aantal leerlingen onderwijs

720

Onderwijs, schoolsportclubs voor kinderen
Naschoolse sport/spel
Naschoolse judo, sport/spel
Naschoolse sport/spel
Naschoolse fitness, sport/spel en
dans (vanaf sept)
Naschoolse sport/spel activiteiten

De Springplank, SBO
Bernardus, ZMLK
De Bonte Vlinder, OSB
Koetsveldschool, ZMLK

24
41
10
33

De Inspecteur de Vriesschool, ZMLK

18

Totaal aantal leerlingen schoolsportclubs

11

126

Groepsreizen, sportieve en recreatieve vakanties voor (jong) volwassenen
Fietsvakantie
Herfstsportkamp SBO/ZMOK
Nordic Walking
Sportieve recreatie
Tenniskamp
Voetbalkamp
Wintersport
Zwemmen

De Lutte
Terschelling
Den Haag
‘s-Gravenzande
De Lutte
‘s-Gravenzande
Hoogeloon
Obertilliach
Turkije

07
12
89
14
09
07
61
37
18

Totaal aantal deelnemers groepsreizen
(*) de minimumleeftijd voor bovenstaande activiteiten varieert van 12 tot 18 jaar, tenzij anders vermeld.

251

Vrijwilligers
Vrijwilligers worden schaarser en ze zijn daarom des te waardevoller voor SGK. Indien de organisatie
geen beroep kan doen op een grote groep enthousiaste en betrokken vrijwilligers dan kan zij haar
doelstellingen niet verwezenlijken.
Het vrijwilligersbeleid is daarom vernieuwd en beschreven in een vrijwilligershandleiding. Tevens is per
1 april een Coördinator Vrijwilligerswerk aangesteld die het beleid handen en voeten gaat geven en
het aanspreekpunt zal zijn van de SGK vrijwilligers.
Kwaliteitsonderscheiding
Het nieuwe beleid is ook landelijk getoetst door de Vereniging Nederlandse Organisaties
Vrijwilligerswerk en zij heeft SGK de kwaliteitsonderscheiding Vrijwillige Inzet: GOED
GEREGELD toegekend. We zijn daar trots op.
Waardering
Ook dit jaar werden diverse vrijwilligers weer in het zonnetje gezet vanwege hun jarenlange inzet bij
de SGK. Het is onbetaalbaar wat mensen onbezoldigd voor de stichting wekelijks of incidenteel tijdens
een reis of sportevenement doen.
De gemeentelijke stadsspeld werd tijdens de viering van het 45-jarig bestaan van SGK door wethouder
Ingrid van Engelshoven uitgereikt aan Peter Buitendijk, Rocco Lentze, Bert Meerman, Cootje Vervaart,
Karin Yspeert, Albert Scholtes. Eduard Pellegrina ontbreekt op de foto.

12

De SGK speld werd diezelfde avond ook uitgereikt, door bestuursvoorzitter Bas van Nooten aan
Yolanda Hubert-Raaphorst en Ton Scholtes. Connie de Wit ontbreekt op de foto.
Er werden dit jaar ook 2 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt.

Ton Bruins

Ben van Aken

Projecten
Naschoolse activiteiten
SGK is in 2010 steeds meer ingezet om naschoolse sportactiviteiten te
gaan organiseren voor leerlingen van de diverse scholen, oftewel de
schoolsportclubs. Inmiddels zijn we actief op de 3 ZMLK scholen Inspecteur
de Vries, de Koetsveld en de Bernardus. Daarnaast verzorgen we ook
op de SBO scholen de Springplank en de Bonte Vlinder een naschoolse
sportactiviteit.

NASB
Wethouder Karsten Klein van Jeugd, Welzijn en Sport heeft op dinsdag 30 november het
startschot gegeven voor het project ’Steinmetz De Compaan in beweging’.
Dit vond plaats op activiteitencentrum Weesperstraat. Sporters en genodigden namen gezamenlijk
deel aan een Zumba-les.
Gemeente Den Haag financiert het project vanuit het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
(NASB). SGK zal de bedrijfsfitness op diverse AC’s voor de komende 4 jaar verzorgen. Met dit
project biedt Steinmetz DeCompaan haar cliënten de gelegenheid om meer te bewegen en te
sporten binnen de vertrouwde werkomgeving. Tevens sluit dit project prima aan bij het landelijke
programma van Gehandicaptensport Nederland ‘Zo kan het ook’ .
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Ook zullen nieuwe activiteiten voor de SportStars op de steunpunten ontwikkeld worden. Eén
daarvan is Nordic Walking.

Autisten voetballen nu officieel bij PGS/Vogel
Op donderdag 4 november 2010 opende wethouder dhr. Rabin Baldewsingh officieel het
voetbalproject voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum.
SGK is in samenwerking met voetbalvereniging PGS Vogel dit project een jaar geleden gestart.
Gemeente Den Haag financiert de pilot.
De wethouder roemde alles en iedereen,
die zich had ingezet om voor deze zeer
goede zaak. De kinderen wilden voetballen
en wel nu en zo vaak mogelijk. Nadat ze
samen met de wethouder een doek hadden
weggeschoten om een bord zichtbaar te
maken mochten de kinderen strafschoppen
nemen op de 1e keeper van PGS/Vogel. Dat
was spannend voor ze, maar ze schoten een
aantal keer goed raak.
Wat in dit project tevens opvalt is de
betrokkenheid van een aantal ouders.
Eindelijk hebben ze voor hun kind een
sportactiviteit gevonden en dat willen ze
laten slagen ook.

Communicatie
SportHelden en SportStars
In de loop der jaren is een steeds groter wordende
diversiteit van sporters binnen SGK ontstaan. Daar waar
het in de oorsprong een Stichting was voor mensen met
een verstandelijke beperking is de toevoeging ‘en/of
andersoortige beperking’ steeds meer van toepassing.
Zo organiseren we inmiddels sportactiviteiten voor de groep
mensen met een verstandelijke beperking, de groep kinderen uit het SBO onderwijs, de groep
kinderen uit het ZMOK onderwijs en inmiddels nu sinds een jaar voor kinderen met een stoornis
in het autistisch spectrum. En binnen deze groepen wordt ook nog op recreatief en competitief
niveau gesport. Op organisatorisch en vooral ook communicatief vlak was een nieuwe indeling
gewenst.
Deze nieuwe indeling van sporters is geworden:
• SportHelden
o	Dit zijn sporters met een verstandelijke beperking die bij SGK deelnemen aan activiteiten
welke op recreatief niveau beoefend worden.
• SportStars
o	Dit zijn sporters met een verstandelijke beperking die deelnemen aan sportactiviteiten op
competitief niveau
o Sporters die deelnemen aan de SBO activiteiten
o Sporters die deelnemen aan de ZMOK activiteiten
o Sporters met een stoornis in het autistisch spectrum
De groepen hebben ook een eigen beeldmerk gekregen.
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PR
Als direct resultaat van het communicatieplan is ondermeer de
SGKampioen vernieuwd, welke 3 x per jaar wordt uitgebracht,
en heeft SGK banners laten maken welke tijdens presentaties
gebruikt kunnen worden om meer bekendheid aan de
organisatie te geven.

Sponsoring
In 2010 kon SGK rekenen op de financiële ondersteuning van
diverse fondsen, sponsors en donateurs. Mede dankzij deze
ondersteuning is SGK in staat geweest om haar sportieve
activiteiten te blijven organiseren en dat is geweldig!
Onze dank gaat uit naar Stichting Menselijkheid, Zwaluwen
Jeugdactie, Stichting Duinenmars, Fonds Gehandicaptensport,
Het Jeugdvakantieloket, Lionsclub Pleiades, R.G. Ingelse’s Still
Goning Strong, Stichting Heer en Mevrouw Wiegel, Stichting
Steunfonds Den Beer Poortugael, Stichting Thurkow Fonds,
Stichting Levi Lassen, Stichting Hulp na Onderzoek, Fonds
1818, Stichting Old Grand-Dad Club, Stichting Madurodam
Steunfonds, Ernst&Young, Meeuwisse B.V, alle sponsoren van de wintersportreis, het muziekgala,
de hdm-SGK sportdag, de survivaldagen, het SGK voetbalkamp en het herfstsportkamp. En tot slot
dank aan alle SGK-donateurs en die Supporters die SGK op andere wijze ondersteund hebben.
Vanwege de gemeentelijke besluitvorming om SGK in 2011 7,7% te korten op het subsidiebedrag
is halverwege het jaar besloten een fondsenwerver aan te nemen op no cure no pay basis. SGK
hoopt met dit besluit de bezuinigingen de baas te blijven.
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BALANS PER 31 DECEMBER
ACTIVA		
e

31-12-2010		
e

31-12-2009

e

e

5.667 		

10.010

VASTE ACTIVA:
MATERIËLE VASTE ACTIVA
Inventaris		

VLOTTENDE ACTIVA:
VORDERINGEN
Gemeente Den Haag
Overige vorderingen/vooruitbetaalde posten

31.571		
93.854		

		

40.196
104.835

125.425		

145.031

LIQUIDE MIDDELEN		
160.020		
				
Totaal		
291.112		

105.014
260.055
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PASSIVA
				
EIGEN VERMOGEN				
Kapitaal
Bestemmingsreserve activiteiten
Bestemmingsreserve materiaal
Bestemmingsreserve innovatie
Bestemmingsreserve personeel

48.071 		
58.691 		
20.000 		
30.000 		
- 		

22.314
58.691
20.000
30.000
4.617 		

		
156.762 		
131.005
					
KORTLOPENDE SCHULDEN					
Te betalen/vooruit ontvangen posten		
134.350 		
129.050
					
		
291.112 		
260.055
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TOELICHTING
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Voor zover niet anders vermeld zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.
Inventaris
De inventaris wordt gewaardeerd op kostprijs onder aftrek van afschrijvingen
op basis van 25 % per jaar (vanaf datum aanschaf).
Vorderingen
Op de uitstaande vorderingen wegens bijdragen activiteiten is een
voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.
TOELICHTING OP DE BALANS
2010
Inventaris
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€

Boekwaarde ultimo 2009
Aanschaf inventaris 2010
Afschrijving 2010

10.010
-4.343

Boekwaarde ultimo 2010

5.667

GEMEENTE ‘S-GRAVENHAGE
Exploitatiesubsidie
Ontvangen voorschot

Nog af te rekenen overige subsidies

31-12-2010

31-12-2009

€

€

306.234
275.613

306.234
266.988

30.621
950

39.246
950

31.571

40.196

Overige vorderingen/vooruitbetaalde posten
Debiteuren
Voorzieningen dubieuze debiteuren
PGGM
Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen bijdragen
Steunfonds SGK
Overige vorderingen

3.535
-1.475
31.319
13.275
47.200
-

20.619
-5.000
2.985
32.821
5.750
46.566
1.094

93.854

104.835
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN
Werkelijk 2010

Begroting 2010

Werkelijk 2009

€
€
€
€
€
€
€
BATEN							
Wekelijkse activiteiten

131.363

91.776

Incidentele sportactiviteiten
Reizen
109.633 		
130.000 		
128.827
Evenementen
38.590 		
45.000 		
13.403
		
148.223 		
175.000 		
						
Subsidies
Subsidie Den Haag
318.749 		
299.474 		
319.879
Subsidie Leidschendam-Voorburg
1.785 		
- 		
15.600
		
320.534 		
299.474 		
Overige baten		

15.570 		

37.669 		

96.313

142.230

335.479
17.531

Totaal baten 		
615.690 		
603.919 		
591.553
							
LASTEN
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Wekelijkse activiteiten							
Directe kosten
59.860 		
47.000 		
56.247
Overige kosten
10.752 		
16.300 		
24.595
		
70.612 		
63.300 		
80.842
Incidentele sportactiviteiten							
Reizen
91.743 		
115.000 		
107.363
Evenementen
17.453 		
21.800 		
10.622
		
109.196 		
136.800 		
117.985
Algemeen beheer							
Personeelskosten
349.561 		
343.519 		
330.352
Huisvestingskosten
21.399 		
24.000 		
23.977
Organisatiekosten
39.165 		
36.300 		
43.598
		
410.125 		
403.819 		
397.927
						
Totaal lasten		
589.933 		
603.919 		
596.754
Resultaat boekjaar		

25.757 		

- 		

5.201-

		

615.690 		

603.919 		

591.553

Resultaatbestemming:						
Toevoeging kapitaal		
25.757 		
- 		
Onttrekking bestemmingsreserve personeel		
- 		
- 		

5844.617-

		

5.201-

25.757 		

- 		

31-12-10

31-12-09

LIQUIDE MIDDELEN
€
€
				
ABNAMRO Bank
6.405
4.771
ING Bank
22.534
18.695
Rabobank
54.145
32.392
Rabobank spaarrekening
73.578
44.900
Kas
3.358
4.256
160.020

105.014

2010

2009

EIGEN VERMOGEN
KAPITAAL
Saldo per 1 januari
22.314
22.898
Resultaatbestemming
25.757
584				
Saldo per 31 december
48.071
22.314
				
BESTEMMINGSRESERVE ACTIVITEITEN
Saldo per 1 januari
Resultaatbestemming

58.691
-

58.691
-

Saldo per 31 december

58.691

58.691

20.000
-

20.000
-

BESTEMMINGSRESERVE MATERIAAL
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Saldo per 1 januari
Resultaatbestemming

Saldo per 31 december
20.000
20.000
				
BESTEMMINGSRESERVE INNOVATIE
Saldo per 1 januari
Resultaatbestemming

30.000
-

30.000
-

Saldo per 31 december

30.000

30.000

Saldo per 1 januari
Resultaatbestemming

-

4.617
4.617-

Saldo per 31 december

-

-

BESTEMMINGSRESERVE PERSONEEL
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CONTROLEVERKLARING VAN DE
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Wij hebben de in deze verantwoording opgenomen jaarrekening van de Stichting Sportbelang
Gehandicapten SGK te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per
31 december 2010 en de winst- en verliesrekening over 2010 met de toelichting, waarin zijn
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaglegging en
andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het
jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaglegging 640
“Organisaties zonder winststreven”. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van
materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijgen van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden
zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als
gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een
controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiele verslaglegging en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Voorts is onze controle uitgevoerd conform de door de Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn
van de gemeente Den Haag opgestelde controleprotocol, zoals opgenomen in de Richtlijnen
jaarrekening 2010. Door de toepassing van dit protocol is door ons in het bijzonder onderzocht
dat voor alle relevante, verantwoorde subsidiestromen de bepalingen in de vigerende Haagse
Kaderverordening Subsidieverstrekkingen (HKS) en het Uitvoeringsvoorschriften Subsidies
(UVS OCW) van de gemeente Den Haag zijn nageleefd.
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Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van de Stichting Sportbelang Gehandicapten SGK per 31 december 2010 en
van het resultaat over 2010 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaglegging
640 “Organisaties zonder winststreven”.
Leidschendam, 17 maart 2011
deWaardKramer accountants
Origineel getekend door: drs P.F.J.W.T. van Amelsvoort RA
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