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Inleiding  
Stichting	Basketball	Experience	NL/BEN	wil	er	voor	zorgen	dat	de	beeldvorming	op	
gehandicaptensport	positief	beïnvloed	wordt.	Met	name	door	anderen	de	sport	
rolstoelbasketbal	te	laten	ervaren	krijgen	mensen	een	andere	/	positievere	kijk	op	de	
sport,	maar	ook	op	de	sporter	met	beperking	als	mens	zijnde.	Dit	doen	we	door	mensen	
letterlijk	in	de	rolstoel	te	zetten,	maar	ook	door	evenementen	binnen	de	
gehandicaptensport	te	organiseren	op	een	professioneel	niveau.	Wij	zijn	van	mening	dat	
we	door	de	organisatie	van	professionele	evenementen/sportwedstrijden	voorbeelden	
voor	anderen	kunnen	laten	zien	en	anderen	te	motiveren	ook	te	gaan	sporten	of	anders	
naar	de	sport(er)	te	gaan	kijken.		
	
Wij	proberen	begrip	en	bewustzijn	te	creëren	bij	de	valide	mens,	maar	tegelijkertijd	
zorgen	we	ervoor	dat	sporters	met	een	beperking	ondersteund	worden	door	coaching	in	
carrière,	omgaan	met	je	beperking	en	ook	financiële	ondersteuning	bij	potentiele	
topsporters.	Onze	activiteiten	leveren	namelijk	geld	op,	die	we	vervolgens	terug	laten	
vloeien	in	de	gehandicaptensport(ers)	met	de	focus	op	basketball	en	het	voortbestaan	
van	onze	stichting.	Dat	kan	zijn	in	onze	eigen	projecten	of	vooraf	bepaalde	doelen,	maar	
kunnen	ook	externe	aanvragen	zijn	die	in	lijn	zijn	met	onze	missie	en	visie.	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Missie en visie	 
Ontstaan:	
In	2005	hadden	Gertjan	van	der	Linden	(ex-international	en	bondscoach	
rolstoelbasketbal)	en	voormalig	teamgenoot	Ben	Klerks	(ex-international	en	ex-
bondscoach	rolstoelbasketbal)	een	droom:	rolstoelbasketbal	als	topsport	op	de	kaart	
zetten,	gebundeld	in	een	rolstoelvriendelijk	sportcentrum	waar	je	kunt	verblijven	in	een	
omgeving	die	topsport	ademt.	Maar	vlak	voordat	deze	droom	werkelijkheid	ging	
worden,	viel	hij	al	in	duigen.	Ben	Klerks	overleed	op	45-jarige	leeftijd.	De	afkorting	BEN	
is	verwezen	naar	Ben	Klerks.	

In	2014	was	die	droom	die	Van	der	Linden	en	Klerks	hadden	nog	niet	vervlogen.	
Doordat	in	2009	de	zoon	van	Ben,	Toine	Klerks,	als	teammanager	van	het	Nederlands	
Team	rolstoelbasketbal	startte,	kwamen	vele	verhalen	weer	boven	drijven	en	werd	de	
droom	langzaam	weer	leven	in	geblazen.	

Vanuit	de	behoefte	om	rolstoelbasketbal	in	Nederland	te	professionaliseren	in	alle	
mogelijk	denkbare	manieren	en	basketbal	voor	kinderen	en	volwassenen	met	een	
beperking	te	stimuleren	starten	wij	deze	stichting.	

Voor	deze	doelgroep	wordt	het	mede	door	bezuinigingen	steeds	lastiger	om	te	kunnen	
gaan	sporten,	en	vooral	te	blijven	sporten.	Deze	sporters	moeten	beroep	kunnen	doen	
op	een	stichting	voor	voorzieningen,	coaching,	training,	informatie	en	alles	wat	het	
gemakkelijker	maakt	om	hun	sport	uit	te	kunnen	oefenen.	Drempelverlaging	is	het	
keyword,	want	hoe	hoger	de	drempel	voor	mensen	met	een	beperking,	hoe	lastiger	het	
is	om	te	komen	waar	hij/zij	heen	wilt.		

Missie:	
Basketball	Experience	NL	wil	de	stichting	zijn	die	rolstoelbasketbal	in	Nederland	groter	
maakt	en	professionaliseert.	Wij	willen	rolstoelbasketbal	de	aantrekkelijkste	sport	
maken	in	de	wereld	van	de	gehandicaptensport.	Basketball	Experience	NL	is	ervan	
overtuigd	dat	dit	mogelijk	is	door	de	beeldvorming	van	rolstoelbasketbal	te	veranderen,	
middels	de	ervaring	van	rolstoelbasketbal	bij	zoveel	mogelijk	mensen	te	brengen.	Door	
rolstoelbasketbal	te	zien,	zelf	te	proberen	en	mee	te	maken	zal	de	beeldvorming	van	
deze	sport	een	positieve	impuls	krijgen.	Hierin	willen	we	een	betrouwbare	partner	zijn	
van	sportbonden	als	NBB,	NOC*NSF,	IWBF,	IPC	en	andere	fondsen/stichtingen	die	de	
belangen	van	de	sporter	met	een	beperking	behartigen.	
	
Met	onze	uiteindelijke	droom	om	een	eigen	rolstoelvriendelijk	sportcentrum	te	hebben	
waarin	rolstoelbasketballers	uit	binnen-	en	buitenland	hun	wedstrijden	en	activiteiten	
kunnen	uitvoeren.	Waar	we	gastheer	kunnen	zijn	van	evenementen	en	toernooien	op	
een	plek	die	topsport	rolstoelbasketbal	ademt.		
	
Graag	willen	we	ook	iets	terug	doen	voor	de	maatschappij,	graag	zouden	we	het	
avontuur	aangaan	om	ook	ontwikkelingslanden	te	helpen	met	onze	sport.	Door	
rolstoelbasketbal	aan	te	bieden	in	landen	waar	deze	sport	nog	niet	bekend	is	of	niet	van	
de	grond	komt.		



	
Visie	
Basketball	Experience	NL	wil	potentiele	talenten	voor	rolstoelbasketbal	ondersteunen	
met	als	doel	hun	talent	en	kwaliteit	optimaal	te	kunnen	benutten.	
	
Deze	stichting	wil	er	voor	zorgen	dat	zij	door	middel	van	voorzieningen,	adviezen,	
coaching,	training,	transport	en	vergoedingen	kunnen	bereiken	wat	zij	voor	ogen	
hebben:	topsporter	worden	en	fulltime	met	rolstoelbasketbal	bezig	zijn.	
	
Om	daar	fulltime	mee	bezig	te	kunnen	zijn	wil	Basketball	Experience	NL	de	
randvoorwaarden	rondom	de	sporter	optimaliseren,	waar	de	sporter	dat	zelf	niet	kan.		
Nadat	de	sporter	hier	gebruik	van	heeft	gemaakt	willen	wij	de	sporter	begeleiden	zodat	
hij	zijn	sportcarrière	kan	continueren	en	niet	afhankelijk	zal	worden	van	de	stichting.		
	
Wij	willen	niet	de	stichting	zijn	die	een	handje	op	gaat	houden	voor	financiële	middelen,	
maar	we	willen	daadwerkelijk	iets	bieden.	Voor	wat,	hoort	wat!	
	
Belangrijke	waarden	en	normen	binnen	de	stichting	zijn	eerlijkheid,	oprechtheid,	
respect,	betrouwbaarheid	en	open	communicatie.	



Doelstelling  
De	stichting	heeft	ten	doel:	het	verbeteren	van	de	beeldvorming	op	de	
gehandicaptensport,	met	name	de	sport	rolstoelbasketbal,	door	zoveel	mogelijk	mensen	
dit	te	laten	ervaren,	alsmede	sporters	met	een	handicapt	te	ondersteunen	in	hun	
maatschappelijke-	en/of	sportcarrière	en	mensen	met	een	handicap	te	stimuleren	om	te	
sporten,	en	voorts	al	hetgeen	met	een	en	ander	rechtstreeks	of	zijdelings	verband	houdt	
of	daartoe	bevordelijk	kan	zijn,	alles	in	de	ruimste	zin	des	woords.	
	
	



Strategie  
De	strategie	van	de	stichting	is	vastgelegd	in	een	strategisch	levend	document,	zoals	hier	
weergegeven:	

2019-2022	
	

Positieve	beeldvorming	op	gehandicaptensport	dmv	rolstoelbasketbal	

Doelen Strategie (keuzes) 

 
• Mogelijk maken om 

(top) rolstoelbasketbal 
te bedrijven. 

 
• Rolstoelbasketbal als 

aantrekkelijke en 
dynamische topsport 
op de kaart zetten.  

 
• Optimale 

samenwerking cq. co-
creatie met 
stakeholders. 

 
• Talentontwikkeling 

rolstoelbasketballers. 
 
 

 
 

 
• Materiaal organiseren voor sporters. Eenvoudige aanschaf ondersteunen via kennis, advies 

en webshop. 
 

• Begeleiding van (potentiële) top rolstoelbasketballers cq. randvoorwaarden regelen voor NL 
team. 

 
• Topsportcentrum beschikbaar hebben voor rolstoelbasketballers. 

 
• Organiseren en geven van rolstoelbasketbal clinics tbv beeldvorming en inspiratie. 

 
• Geven van lezingen en presentaties tbv beeldvorming en inspiratie. 

 
• Organiseren en geven van demonstratie wedstrijden. 

 
• Organiseren en uitvoeren van cursus “rolstoelvaardigheid en sport”. 

 
• Creëren van media exposure, free publicity. 

 
• Online community creëren. 

 
• Helden als rol(e)-model creëren. 

 
• Kenniscentrum zijn voor rolstoelbasketbal door ondersteuning en advisering over 

mogelijkheden rolstoelbasketbal. 
 

• Stakeholders gedefinieerd, te weten NBB, NOC, FGS, Cruijff Foundation, IWBF, IPC, NPC, 
VWS. 

 
• Functioneren als evenementenbureau. 

 
• Inbrengen van expertise en netwerken. 

 
• Synergie creëren tussen de stakeholders. 

 
• Adopteren van projecten die passen bij missie en visie. 

 
• Maatschappelijke stages aan rolstoelbasketballers bieden middels evenementen bureau en 

netwerken. 
 

• Talentvolle rolstoelbasketballers breed ondersteunen. 
 

• Ondersteunen van maatschappelijke carrière naast en na sportcarrière via advies, consulting 
en begeleiding. 

 
• Ondersteunen en stimuleren opleiden van coaches en sporters door top-coaching. 

 
• Talentvolle sporters buiten Nederland, specifiek in te ontwikkelen rolstoelbasketbal landen, 

ondersteunen. 
 

• Ondersteuning van clubs en sporters die het rolstoelbasketbal ten goede komen.  
 

• Duurzame erkende stichting worden met bestaansrecht 
 
 



 
 

 

 

Meetbare resultaten Acties, afspraken en tijdsplanning 

 

 
 

• 80 clinics organiseren en uitvoeren in 2019 met 
een jaarlijkse stijging van 10%. 

 
• 10 lezingen en presentaties houden in 2019 met 

een jaarlijkse stijging van 10% 
 

• 2 demonstratie wedstrijden organiseren per jaar. 
 

• 3 evenementen organiseren per jaar, waarvan 1 
internationaal iedere 2 jaar.  

 
• 3 “rolstoelvaardigheid en sport” cursus trajecten 

in 2019 met een jaarlijkse stijging van 1 per 
jaar. 

 
• 4 keer actief in de nationale media in ieder jaar. 

 
• Een jaarlijkse groei van 250 personen in de 

online community. 
 

• 150 betalende donateurs/supporters van BEN 
realiseren in 2019. Jaarlijkse groei van minimaal 
10%. 

 
• 1 project adopteren of ondersteunen in 

samenwerking met stakeholder(s) per jaar. 
 

• Webshop actualiseren met uitbreiding 
assortiment.  

 
• 10 personen met lich. handicap per jaar lid laten 

worden bij een basketball vereniging 
 

• Een financiële buffer creëren voor de toekomst, 
groei van eigen vermogen jaarlijks 15%. 

 
• Stichting worden met ANBI status vanaf 2019 

 
• Keurmerk koppelen aan stichting 

 
 

 
 

• Organisatie van het programma van het NL team op 
weg naar de jaarlijkse grote toernooien (EK, PS, WK). 

 
• Presentatie aan stakeholders en actieve communicatie 

voor draagvlak. 
 

• Bepalen en selecteren “helden” van twee extra helden 
in 2019. 

 
• Opzetten van clinic tour van het NL dames team bij 

verrenigingen. 
 

• Aanschrijven van alle 393 gemeenten voor verkoop van 
cursus. 

 
• Fan-ware creëren zoals fankaarten, t-shirts, caps etc. 

 
• Afspraken met partijen in netwerk voor maatschappelijk 

stages en betaalde banen. 
 

• Organisatie EK vrouwen 2019 
 

• Geven van financiële ondersteuning aan 4 talentvolle 
rolstoelbasketballers in 2020. 

 
• Adopteren of initiëren van een project voor 

ontwikkelingssamenwerking op het gebied van 
rolstoelbasketbal. 

 
• Advisering en samenwerking NBB op gebied van 

communicatie over rolstoelbasketbal in Nederland.  
 

• Relatie door-ontwikkelen met relevante media partijen. 
 

• Iedere 6 maanden actualiseren strategisch plan. 
 

• ANBI aanvraag indienen start 2019 
 

• CBF keurmerk aanvragen voor start 2019 
 

 



 
Tot nog toe bereikt (december 2014- december 2017)  
De	stichting	is	opgericht	op	12	december	2014,	waarbij	er	in	2014	en	2015	op	vrijwillige	
basis	en	part	time	basis	activiteiten	werden	uitgevoerd	om	financiële	middelen	te	
werven.	In	2016	werd	de	eerste	full	time	directeur	aangenomen.			
	
Wij	werken	constant	aan	positieve	invloed	op	beeldvorming	van	gehandicaptensport,	
een	proces	wat	mogelijk	oneindig	is	maar	van	groot	belang	in	onze	samenleving.	
Daarnaast	steunden	we	meerdere	sporters	en	evenementen	voor	gehandicaptensport.	
Waarbij	we	enkele	grote	evenementen	in	eigen	hand	namen.	In	cijfers	van	financiële	
ondersteuning	voor	teams,	sporters	en	evenementen	zag	dat	er	zo	uit:	
	
2015:	11.000,-	euro	
2016:	112.541,-	euro*	
2017:	16.000,-	euro	
*grote	sponsorbijdragen	maakten	groot	internationaal	rolstoelbasketbalevenement	mogelijk	
	
In	totaal	zijn	51	sporters	ondersteund	en	lieten	we	meer	dan	3300	mensen	de	sport	
rolstoelbasketbal	ervaren	door	te	laten	zien	en	te	ervaren	(stand	van	1	oktober	2018).		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Bijzonderheden	in	activiteiten:	
• 2015:		

50	clinics	uitgevoerd	
2	cursussen	rolstoelvaardigheid	gegeven	
10	presentaties	gegeven	
2	demo	wedstrijden	georganiseerd	
1	internationaal	rolstoelbasketbal	club	evenement	georganiseerd	
1	programma	team	NL	op	weg	naar	EK	2015	vorm	gegeven	
3	breedtesport	evenementen	georganiseerd	
	

• 2016:	
1	documentaire	gerealiseerd	
60	clinics	uitgevoerd	
20	presentaties	gegeven	
1	programma	team	NL	op	weg	naar	Paralympics	2016	vorm	gegeven	
1	internationaal	rolstoelbasketbal	landentoernooi	georganiseerd	
3	cursussen	rolstoelvaardigheid	gegeven	
2	ambassadeurs	benoemd	die	financieel	en	in	advisering	ondersteund	worden	
1	clubteam	financieel	ondersteund	
1	sporter	maatschappelijk	begeleid	
2	breedtesportevenementen	georganiseerd	
	

• 2017:	
70	clinics	uitgevoerd	
20	presentaties	gegeven	
1	programma	team	NL	op	weg	naar	EK	2017	vorm	gegeven	
1	clubteam	financieel	ondersteund	
13	sporters	maatschappelijk	begeleid	
2	breedtesportevenementen	georganiseerd	
4	cursussen	rolstoelvaardigheid	gegeven	
1	onderzoek	volbracht	betreft	realisatie	EK	2019	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
Activiteiten van de organisatie  
De	activiteiten	die	de	beeldvorming	op	gehandicaptensport	positief	moeten	beïnvloeden	
zijn	hier	onder	geformuleerd	dienen	in	de	meeste	gevallen	onderstaande	doelen.	De	
activiteiten	zijn	vaak	fondsenwervende	activiteiten.	
	
1.	Creëren	van	positieve	beeldvorming	op	gehandicaptensport	
2.	Inkomsten	genereren	voor	de	stichting	om	doel	te	bereiken		
3.	Inkomsten	genereren	om	terug	te	geven	aan	de	gehandicaptensport	
	
Activiteiten:		

o geven	van	clinics	rolstoelbasketbal	
o geven	van	rolstoelvaardigheidscursussen	icm	introductie	verschillende	sporten	
o organiseren	van	bedrijfsuitjes	i.c.m.	rolstoelbasketbal	
o organiseren	van	professionele	evenementen	in	relatie	tot	(gehandicapten)sport	
o verkoop	en	advisering	van	rolstoelen	en	rolstoelproducten	
o aannemen	en	uitvoeren	van	projecten	t.b.v.	van	rolstoelbasketbal	in	Nederland	
o aannemen	en	uitvoeren	van	projecten	t.b.v.	van	rolstoelbasketbal	internationaal	
o geven	van	inspirerende	lezingen	en	presentaties		
o diensten	bieden	als	teammanager,	trainer	of	coach	voor	valide	en	

rolstoelbasketbal	teams	op	topniveau	(nationale	selecties	en	eredivisie)	
o advisering	en	levering	sportrolstoelen	geschikt	voor	rolstoelbasketbal	
o ondersteunen	van	(potentiele)	topsporters	op	financieel	gebied	
o ondersteunen	van	(potentiele)	topsporters	op	maatschappelijke-	en	

sportcarriere	
o stimuleren	van	gehandicaptensport	middels	kennismakingsdagen	en	

introductietrainingen	op	scholen,	verenigingen	en	dagbesteding	voor	mensen	
met	en	zonder	beperking	

o zoveel	mogelijk	mensen	de	sport	rolstoelbasketbal	laten	ervaren	door	de	sport	te	
laten	zien	en	fysiek	te	ervaren		

o aandacht	van	media	vergroten	voor	rolstoelbasketbal	door	het	ontwikkelen	van	
beeldmateriaal	en	het	leggen	van	de	juiste	contacten	

o het	geven	van	fondsen	aan	projecten	en	activiteiten	die	in	lijn	zijn	van	onze	
missie	en	visie		

	
Uitvoering	van	deze	activiteiten	wordt	gedaan	door	(ex-)rolstoelbasketballers	of	
personeel	van	stichting	BEN.	



Organisatie  
 
KVK	gegevens:

	
 
Het team bestaat uit 7 leden. Waarvan twee betaalde krachten: twee directeuren. De 
overige teamleden bestaan uit vijf bestuurders. 
 

 
 
 
 
 

Bestuur

5	personen

Evenementen

Toine	Klerks

Clinics	en	
cursussen

Toine	Klerks

Projecten

Toine	/	Gertjan

Rolstoel/materiaal

Gertjan	vd	Linden

Ontwikkeling

Gertjan vd	Linden

Directeur

Gertjan	vd	Linden

Directeur

Toine	Klerks



Waarden 
Binnen het team zijn onderstaande waarden en normen als van groot belang: 
 
Verantwoordelijkheid 
We accepteren de verantwoordelijkheid van onze beslissingen en acties. We maken alleen 
beslissing die de stichting ondersteunen en wegen beslissing af na overleg waarin we 
ervaring en kennis gebruiken.  
 
 
Excelleren in klantvriendelijkheid 
We zijn toegewijd om onze klanten te dienen en hun wensen zoveel mogelijk waar te 
maken. Waarbij commitment en goed afspraken hoog in het vaandel staan. Hiermee creëren 
we betrouwbaarheid. 
 
Teamwork  
Het team ondersteund elkaar en is loyaal. Waarbij er aandacht en zorg is op professioneel 
een persoonlijk vlak.  
 
Balans 
We zijn flexibel, behulpzaam en streven een gezonde werk en privé verhouding na.  
 
Integriteit 
We handelen eerlijk en integer. 
 
Passie voor resultaat 
We zijn trots, enthousiast en toegewijd aan ons doel en onze dromen. Dit willen we terug 
zien in ieder product en/of dienst de we bieden. 
 
Respect 
We behandelen collega’s, klanten, partners, bonden en leveranciers met wederzijds respect 
en erkenning voor hun kwaliteiten en prestaties.  
 
Open communicatie 
Alle collega’s worden aangemoedigd om hun mening en visie te delen en te communiceren. 
 
 
 

 

 
 
 



Bestuur  
	
De	functies	binnen	de	stichting	kunnen	gescheiden	worden	in	bestuurlijke	functies	en	
uitvoerende	functies.	De	bestuurlijke	functies	worden	ingevuld	door	vrijwilligers,	die	
geen	vergoeding	ontvangen	voor	hun	werkzaamheden.	De	uitvoerende	functies	worden	
bekleed	door	twee	directieleden,	waarvan	een	persoon	fulltime	in	dienst	en	de	ander	
part	time	met	een	dag	in	de	week.				
	
Bestuurlijk:	
Voorzitter – Wim Steen 
De voorzitter is het gezicht van de organisatie, voor de stichting en voor de buitenwereld. Hij 
heeft de volgende taken: 

ü Leidt vergaderingen 
ü Leidt het bestuur: neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de 

bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd. 
ü Vertegenwoordigt de stichting bij officiële gelegenheden 

 
 Vicevoorzitter – Rene Martens 

ü Vervangt de voorzitter tijdens diens afwezigheid. 
ü Controleert de penningmeester en ontvangt daarom afrekeningen. 
ü Legt contacten ten behoeve van de stichting, netwerker. 

 
Secretaris - Nico Theunissen 
De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Hier horen de 
volgende taken bij: 

ü Schrijft brieven en andere stukken van de stichting 
ü Bewaart de ontvangen brieven en bewaart afschriften van verzonden brieven 
ü Maakt verslagen of notulen van vergaderingen 

 
Penningmeester –René Martens 
De penningmeester beheert het geld van de organisatie en heeft de volgende taken: 

ü Houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen. 
ü Verricht en ontvangt betalingen. 
ü Houdt het kas- en het bankboek bij. 
ü Maakt het financieel jaarverslag en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand 

van de begroting. 
 
Extra bestuurslid – Hessel Jan Smink 
Het extra bestuurslid ondersteunt de stichting waar nodig. 

ü Legt contacten 
ü Ondersteunt in persoonlijke ontwikkeling bestuursleden en stichting 

 
Extra bestuurslid – Stella van de Sluis 
Het extra bestuurslid ondersteunt de stichting waar nodig. 

ü Legt contacten 
ü Ondersteunt op het gebied van marketing en media. 

 



Bij het aanstellen van bestuursleden houden we in acht dat de persoon: 
• heeft	een	passie	voor	het	doel	wat	de	stichting	nastreeft	
• heeft	een	goede	naam	en	goede	referenties	
• heeft	geen	strafblad	
• heeft	geen	schulden	
• heeft	geen	(verleden)	met	gok-	en/of	alcoholverslaving	
• beschikt	over	de	vaardigheden	die	bij	de	functie	horen	
• is	een	goede	aanvulling	op	andere	bestuursleden	
• kan	goed	samenwerken	
• kan	kritiek	ontvangen	en	geven	
• kan	zich	neerleggen	bij	genomen	besluiten	
• kan	verantwoording	afleggen	

 
	
Uitvoerend:	
	
Directeur	–	Gertjan	van	der	Linden	
De	directeur	is	samen	met	zijn	mede-directeur	de	initiatiefnemer	van	de	stichting.	De	
directeur	zet	zijn	netwerk	in	om	aandacht	te	vragen	voor	rolstoelbasketbal	en	houdt	
zich	bezig	met	de	advisering	en	aanmeten	van	rolstoelen	en	sportmaterialen.			
	

ü Beoordelen	en	goedkeuren	van	subsidieaanvragen	bij	Basketball	Experience	NL	
ü Acquisitie	van	onze	producten	en	diensten.			
ü Onderhouden	van	contacten	en	bevorderen	van	continuïteit	en	ontwikkeling	

door	het	inzetten	van	netwerken	die	de	positie	van	de	organisatie	versterken	en	
door	het	vertalen	van	klantwensen	in	nieuwe	of	aangepaste	diensten	en	
producten.		

ü Adviseert	in	de	strategie	en	het	beleid	van	de	stichting	
ü Adviseert	in	communicatie	naar	buiten	
ü Ondersteunt	en	adviseert	in	het	waar	maken	van	onze	ambitie	rolstoelbasketbal	

te	professionaliseren	en	te	vergroten	
ü Werkt	aan	de	lange	termijn	droom:	een	eigen	sportcentrum	en	ontwikkeling	van	

rolstoelbasketbal	in	ontwikkelingslanden.	
ü Kan	ingezet	worden	om	diensten	uit	te	voeren	als	coaching,	training,	clinics,	

lezingen	en	verkoop	van	producten.	
ü Draagt	bij	aan	talentontwikkeling	van	rolstoelbasketballers	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Profiel Gertjan van der Linden 
----------------------------------------------------------- 
Gertjan van der Linden, geboren te Dordrecht op 4 november 1966, is een voormalig 
Paralympisch topsporter. Tegenwoordig woonachtig te Hendrik Ido Ambacht. Op vierjarige 
leeftijd heeft hij door een noodlottig ongeval, spelende op een bedrijfsterrein in zijn 
toenmalige woonplaats Ridderkerk, beide onderbenen verloren. Hij specialiseerde zich 
aanvankelijk in zwemmen, maar ging later over op rolstoelbasketbal en niet zonder succes.  
Van der Linden deed al op 13-jarige leeftijd als wedstrijdzwemmer mee voor Nederland aan 
de Paralympics 1980, daarna is Van der Linden gaan basketballen en in die sport uitgekomen 
op vijf achtereenvolgende Paralympische spelen. Voor het Nederlands team heeft hij 520 
interlands gespeeld. Op 26 april 2002 is hij benoemd tot Ridder in de orde van Oranje 
Nassau.  
 
Gertjan heeft in de eredivisie voor valide damesbasketbal en eredivise rolstoelbasketbal 
meerdere teams getraind en gecoacht.  
 
In het dagelijks leven is hij nu fulltime basketbalcoach van het Nederlands 
rolstoelbasketbalteam vrouwen en technisch adviseur bij de NBB.  
 
 
----------------------------------------------------------- 

• Passie voor sport 
• Ambitieus 
• Groot netwerk in topsportwereld, sportbonden, bedrijven en basketbalverenigingen 
• Overtuigingskracht 
• Zeer goede en bewezen coaching- en trainingsvaardigheden 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Directeur	–	Toine	Klerks	
De	directeur	is	belast	met	de	algehele	leiding	van	de	werkorganisatie.	De	directeur	is	
verantwoordelijk	voor	(financiële)	resultaten	van	de	stichting	en	legt	hierover	periodiek	
verantwoording	af	aan	het	bestuur.	
De	directeur	is	verantwoordelijk	voor	de	ontwikkeling	en	uitvoering	van	het	strategisch	
beleid.	Dit	vraagt	om	een	combinatie	van	een	duidelijke	inhoudelijke	visie	met	een	
zakelijke	aanpak.		
	
De	directeur	is	de	sturende	en	bindende	factor	bij	uitstek	tussen	alle	geledingen	en	
processen,	creëert	draagvlak	en	is	zowel	naar	binnen	als	naar	buiten	het	gezicht	van	de	
Basketball	Experience	NL.		
	
Taken	en	verantwoordelijkheden		

ü Leiding	geven	aan	de	organisatie;		
ü Strategisch	beleid	ontwikkelen,	vaststellen	en	realiseren.		
ü Financiële	doelstellingen	behalen	door	de	begroting	op	te	stellen	en	deze	ter	

vaststelling	voor	te	leggen	aan	het	bestuur,	kwalitatieve	en	kwantitatieve	
rapportages	verzorgen	en	het	budget	bewaken	door	een	efficiënt	ingerichte	
organisatie	en	kostenbeheersing.	

ü Ontwikkelen	en	opstarten	van	de	organisatie	
ü Aanvragen	van	subsidies	en	projectgelden.	
ü Acquisitie	van	onze	producten	en	diensten.			
ü Onderhouden	van	contacten	en	bevorderen	van	continuïteit	en	ontwikkeling	

door	het	ontwikkelen	van	netwerken	die	de	positie	van	de	organisatie	versterken	
en	door	het	vertalen	van	klantwensen	in	nieuwe	of	aangepaste	diensten	en	
producten.		

ü Periodiek	overleg	voeren	met	het	bestuur	
ü Beoordelen	en	goedkeuren	van	subsidieaanvragen	bij	Basketball	Experience	NL	
ü Kan	ingezet	worden	in	uitvoeren	van	diensten	als	projectleider	van	

evenementen,	cursusleider,	clinics	en	teammanager.			
 
Profiel Toine Klerks 
----------------------------------------------------------- 
Toine is geboren op 7 januari 1987 in Werkendam en is woonachtig te Kaatsheuvel. Sinds 
zijn jeugd speelt hij basketbal en hockey in de competities van Zuid-Nederland.  
 
Na zijn opleiding aan de Fontys Sporthogeschool startte hij meteen met werk als docent op 
de MBO-opleiding Sport en Bewegen, terwijl hij zijn parttime master deed aan het Johan 
Cruyff Institute middels de opleiding International Sportmanagement. Vervolgens groeide hij 
door tot team coördinator van een van de vijf afstudeerrichtingen van ROC Sport en 
Bewegen Tilburg en functioneerde hij drie jaar lang als projectleider van een 
versnellingtraject voor talentvolle studenten. In 2016 maakte hij de volledige overstap naar 
stichting BEN, nadat hij in 2015 part time werkte voor beide werkgevers. 
 
Naast studie en werk is Toine altijd actief geweest als bestuurslid van de plaatselijke 
basketbalclub, waar hij verschillende functies binnen het bestuur heeft gehad in een periode 
van tien jaar. Sinds 2009 is hij in functie op vrijwillige basis als teammanager van het 
Nederlands herenteam rolstoelbasketbal en van 2013 t/m 2016 fungeerde hij als 
teammanager voor de dames en de heren. 



• Passie voor sport 
• Ambitieus 
• Gestructureerde werker 
• Goede communicatieve vaardigheden 
• Flexibel  
• Aanpassingsvermogen 
• Netwerk op MBO scholen (Sport en Bewegen) en verenigingen  
• Positieve denker 
• Didactische vaardigheden 
• Planningsvermogen 
• Kennis van business strategie, beleid en management 

 
Vrijwilligers 
Stichting BEN maakt, met name bij evenementen, gebruik van vrijwilligers. Vanuit een 
database van inmiddels +/- 100 personen heeft de stichting een fanatieke groep die zich 
inzet voor de gehandicaptensport bij sportieve evenementen. Zij ontvangen een 
reiskostenvergoeding (0,19 cent per km) en zetten zich belangeloos in voor het goede doel. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Financiën  
In	de	afgelopen	jaren	(2014-2017)	is	de	stichting	gestaag	gegroeid	betreft	vermogen,	er	
is	hard	gewerkt	om	de	stichting	in	zijn	huidige	vorm	te	laten	bestaand.		
	
2015:	8.703,83	euro	
2016:	31.035.95	euro	
2017:	35.000,00	euro	
	
	
De	continuering	van	de	stichting	verloopt	goed,	wel	zouden	we	het	percentage	van	weg	
te	geven	fondsen	voor	de	gehandicaptensport	willen	opschroeven	ten	op	zichte	van	de	
totaalomzet.	
	
Door	de	activiteiten	verwerft	de	stichting	gelden	die	naast	de	continuering	van	de	
stichting	besteed	worden	aan	de	gehandicaptensport,	met	name	op	het	gebied	van	
rolstoelbasketbal.		
	
Onderstaande	bedragen	zijn	in	de	jaarrekening	terug	te	vinden	ten	behoeve	van	de	
gehandicaptensport.	Deze	worden	in	de	jaarrekening	gekenmerkt	door	sponsorkosten	
en	evenementkosten:	
2015:	11.000,-	euro	
2016:	112.541,-	euro*	
2017:	16.000,-	euro	
	
*grote	sponsorbijdragen	maakten	groot	internationaal	rolstoelbasketbalevenement	mogelijk	
	
Een	andere	vorm	van	inkomsten	zijn	onze	supporters,	ofwel	donateurs.	Deze	optie	is	
toegevoegd	vanaf	september	2018	en	zal	een	extra	inkomstenbron	worden	voor	het	
bereiken	van	onze	doelen.	Op	onze	website	is	transparant	terug	te	vinden	waar	de	
donaties	voor	gebruikt	worden.	
	
Hoe	werft	de	stichting	financiële	middelen	om	fondsen	te	kunnen	weggeven	en	
projecten	te	kunnen	financieren	die	het	doel	van	BEN	nastreven?	
De	stichting	verkrijgt	financiële	middelen	door	te	zorgen	dat	de	activiteiten	die	een	
positieve	invloed	hebben	op	de	beeldvorming	van	gehandicaptensport	ook	betaald	
worden	door	een	opdrachtgever/klant.	Dat	kan	bijvoorbeeld	zijn	een	gemeente,	een	
ander	fonds/stichting,	een	sponsor,	sportbond	of	een	evenementenbureau.	Door	het	
inhuren	van	stichting	BEN	weten	zij	dat	de	gelden	altijd	naar	het	juiste	doel	gaan.	
Onderverdeeld	in	3	categorieën:	ontwikkeling	(ondersteunen	van	sporters,	teams,	
beoogd	sportcentrum,	nieuwe	projecten),	continuering	van	de	stichting	(in	stand	
houden	van	BEN)	en	beeldvorming	(mensen/sporters	met	een	beperking).	
	
Op	de	volgende	pagina	is	dit	schematisch	weergegeven.		
 



 

 

 
 

Inkomsten

Input
Donaties/
sponsors Diensten

•Ondersteuning	
sportteams
•Projectleider
•Docent/leercoach

Producten
(intern)

•Evenementen
•Clincs+cursussen
•Rolstoelen	en	
materiaal

Ontwikkeling

- sportcentrum	BEN
- ondersteuning	
sporters
- ontwikkelings-
samenwerking

Continuiteit

Basketball	Experience	
NL	
in	stand	houden

Beeldvorming

- rolstoelbasketbal
- gehandicaptensport
- media	en	PR



Beheer en besteding van het vermogen  
	
De	verantwoordelijkheid	van	de	financiële	zaken	liggen	bij	de	penningmeester.	De	
stichting	heeft	een	vermogen	van	35.000,-	euro	opgebouwd.	Het	stichtingsbestuur	heeft	
bepaald	dat	een	buffer	van	80.000,-	euro	voldoende	moet	zijn	om	een	jaar	lang	te	
kunnen	overbruggen	indien	er	geen	fondsenwervende	activiteiten	plaats	vinden	als	
gevolg	van	overmacht	(ziekte	personeel,	ongeval,	etc.).	Daarmee	kunnen	vaste	kosten	als	
website,	bestuursvergaderingen,	lonen,	kantoorhuur,	lease	auto	en	gemaakte	
sponsorafspraken	worden	betaald.				
	
Naast	het	creëren	van	een	buffer	is	bestuur	er	bij	gebaat	om	het	eigen	vermogen	te	zien	
groeien	om	een	groot	project	als	het	BEN-sportcentrum	mogelijk	te	kunnen	maken	
indien	de	mogelijkheid	zich	voordoet	in	de	toekomst.	De	gelden	zijn	dus	altijd	
gereserveerd	voor	de	doelen	die	stichting	BEN	nastreeft.		
	
In	geval	de	stichting	ophoudt	te	bestaan	heeft	zal	het	stichtingsbestuur	de	gelden	
overhevelen	naar	een	goed	doel,	dat	in	lijn	ligt	met	de	missie	en	visie	van	stichting	
Basketball	Experience	NL.		
	
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


