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BASKETBALL EXPERIENCE
AT WORK

INCLUSIEF
SPORTEN OP
FRAMED FESTIVAL
PAPENDAL

Een terug en vooruit blik van de voorzitter van Basketball Experience Nederland oftewel BEN. Een terugblik op
vooral mooie dingen, op een constante groei van BEN waarin we trachten steeds meer van betekenis te zijn in de
ontwikkeling van rolstoelbasketbal sporters en hun sportieve en sociale leven. En gelukkig lukt ons dat, al staan
we nog steeds aan het begin van hopelijk grotere ontwikkelingen.

Het Framed Festival is een jaarlijks sportevent waarbij
het Papendal terrein gevuld is met BMX-wedstrijden,
live muziek, foodtrucks en kunnen bezoekers diverse
sporten ervaren. Een daarvan was rolstoelbasketbal.

De tools die BEN gebruikt zijn divers. Zo houden we clinics rolstoelbasketbal om bedrijven, instellingen en andere partners kennis te laten
maken met onze mooie sport en de sporters zelf.

Stichting BEN bood in samenwerking met de Nederlandse
Basketbal Bond (NBB) en Team NL een rolstoelbasketbaltoernooi
aan en creëerde de mogelijkheid voor niet-rolstoelbasketballers
om eens in een stoel te sporten. Zo ontdekten ± 2.000 personen

Zo hebben we een succesvol Europees Kampioenschap rolstoelbasketbal georganiseerd in samenwerking met de NBB met als groot doel de
Paralympische mooie sport Rolstoelbasketbal aan een veel groter publiek zichtbaar en herkenbaarder maken.
De exposure die we voor onze mooie sport en voor de doelgroep van BEN neer hebben kunnen zetten heeft geleid tot een nog steeds
voortdurende en uitbreidende golf van contacten.
We willen met elkaar BEN een steeds grotere plek geven in de paralympische sportwereld van Nederland,
met als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van onze sport. Voor allen die rolstoelbasketbal van als
middel hebben verkozen om zelf beter, voller en sportiever te worden.
In dit stukje wil ik niet nalaten aan een ieder die BEN een warm hart toedraagt en dat ook laat
blijken door hun inzet te bedanken. Zonder onze staff, ons bestuur en de vele vrijwilligers kan
BEN zich niet profileren.
Ik hoop ook in 2020 op allen te mogen rekenen.
Wim Steen.
Voorzitter Basketball Experience Nederland.

MEI 2018

TWEEDE EDITIE ALL STAR EVENT IN
SAMENWERKING MET BV HOOFDDORP
Het rolstoelbasketbal All Star Event heeft na het
succes van de eerste editie in Rotterdam een vervolg
gekregen in Hoofddorp. Het event werd georganiseerd
in samenwerking met gastheer BV Hoofddorp.
In het sportcomplex Koning Willem Alexander werden die dag
de beste spelers/speelsters, coach en scheidsrechter uit de
Nederlandse competitie van seizoen 2017/2018 in het zonnetje
gezet. Daarnaast stond er een training van het Nederlands
mannenteam op het programma en speelden de teams uit de
Eredivisie een afsluitend toernooi met shooting contest.
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in drie dagen een nieuwe sport: rolstoelbasketbal!

De seizoen prijzen werden uitgereikt tijdens een besloten All Star
diner, welke door spelers en staff uit de Eredivisie waren verkozen.
Afsluitend volgde er een wedstrijd tussen de All stars en het
Nederlands team.
Scheidsrechter van het jaar: Doris Korsman-Kaschmieder
Coach van het jaar: Kees van de Bunte
Starting five van het jaar: Mendel op den Orth (Only Friends), Frank
de Goede (SC Antilope), Arie Twigt (Only Friends), Joost Morsinkhof
(Arrows’81), Jelle van der Steen (SC Antilope)
All star team 2018: starting five + Len van Dort (DOV), Cher
Korver (s.c. DeVeDo), Lucie Houwen (s.c. DeVeDo), Saskia Pronk
(Arrows’81), Fleur Pietersen (Only Friends) , Bert Freriks (Arrows’81)
en Jeffrey Clemens (BV Hoofddorp).
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DUTCH BATTLE
2018

AUGUSTUS 2018

Van 1 tot en met 5 augustus speelden de mannen
en de vrouwen in Sport- en Evenementencomplex
Merwestein te Nieuwegein de Dutch Battle in
voorbereiding op het WK rolstoelbasketbal in
Hamburg.
Een vijf daags event met 7 deelnemende landen, 19
wedstijden, 50 vrijwilligers en 500 bezoekers!
De laatste krachtmeting in het programma ter voorbereiding op
het WK rolstoelbasketbal 2018. De Orange Angels namen het op
tegen Paralympisch kampioen de Verenigde Staten en tegen de
nummer drie van Europa Groot-Brittannië. Terwijl de Orange Lions
aartsrivaal Duitsland, Europees kampioen Turkije en het sterke
Spanje treffen tijdens dit evenement.
“Het is bijzonder om deze landen hier te gast te hebben in de
tweede editie van de Dutch Battle. Een mooi laatste testmoment
tegen sterke landen in een mooi programma. Daarnaast vind ik
het als coach en voormalig speler belangrijk om onze sport in
de kijker te zetten, de Dutch Battle is daar een mooi evenement
voor”, aldus Gertjan van der Linden, bondscoach van het nationaal
vrouwenteam.

Uitslag mannen:
1 – Duitsland
2 – Spanje
3 – Nederland
4 – Turkije

Uitslag vrouwen:
1 – Nederland
2 – Groot Brittannië
3 – Verenigde Staten

OKTOBER 2018

Side events 4 & 5 augustus
Naast het rolstoelbasketbaltoernooi konden rolstoelgebruikers
op 4 augustus hun vaardigheden testen en kennismaken met
rolstoelvaardigheden op een skills-parcours in samenwerking met
het Wheelchair Skillsteam en op 5 augustus werd de Streetball
Masters Tour (3x3) gespeeld, mede georganiseerd door SportID
Nieuwegein.

Dutch Battle 2020
Het event wordt in 2020 wederom ingezet als voorbereiding op de
Paralympische spelen van Tokyo.

WK HAMBURG MET SUPPORTERSREIS
Na lang uitkijken was het eind augustus eindelijk zover: met maar liefst 30 oranje supporters gingen wij op weg
naar Hamburg om daar de Nederlandse teams aan te moedigen. Stichting BEN verzorgde de accommodatie,
vervoer en entree tickets voor de wedstrijden. Wat was het een feestje om de dames het wereldkampioenschap
te mogen zien winnen. Wij krijgen er spontaan weer oranjekoorts van!

BEN OPENT EEN NIEUWE WEBSHOP
WAARVAN IEDERE VERDIENDE EURO
TERUGGAAT NAAR DE SPORT
Vanaf oktober 2018, is onze nieuwe webshop geopend. Het assortiment bestaat op dit moment uit rolstoelen
en onderdelen van het merk GTM. Later zal dit aangevuld worden met kleding, promotieartikelen en andere
toepassingen voor rolstoelgebruikers.

Maatwerk binnen het budget van de
gemeente
BEN maakt geen (minieme) winst op de verkoop van rolstoelen en
dit is een bewuste keuze. Het is voor mensen met een beperking
om financiële redenen vaak lastig om de juiste rolstoel aan te
schaffen waarmee zij een sport kunnen beoefenen, waardoor
een drempel ontstaat om te starten met sporten. BEN verlaagd
deze drempel en biedt rolstoelen aan voor een verkoopprijs die
aansluit op het budget wat de woongemeente van de koper ter
beschikking stelt.
BEN biedt hiermee iets unieks: maatwerk binnen het budget van
de gemeente. Dankzij BEN kan iedere sporter met een beperking
een goede sportrolstoel aanschaffen. Een ambitie die oprichters
van de stichting Toine Klerks en Gertjan van der Linden nauw aan
het hart ligt.

Rolstoelbasketbal draagt bij aan
participatie
“Rolstoelbasketbal is een geweldig middel om een bijdrage te leveren
aan het volledig participeren in de samenleving. Zelfvertrouwen,
teamwork, communicatie, conditie en doorzettingsvermogen,
maken dat iedere sporter zich beter ontwikkelt als persoon en
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zijn eigen kansen in de maatschappij vergroot. Wij willen het voor
iedereen mogelijk maken om te kunnen gaan rolstoelbasketballen
en rolstoelbasketbal te ervaren op alle mogelijke niveaus.” aldus
Toine Klerks, directeur van Stichting BEN.

Rolstoelen worden aangemeten door
oud-(top)sporters
Gertjan van der Linden is naast oprichter van de stichting
ook bondscoach van het Nederlands vrouwenteam en exrolstoelbasketballer. Hij meet regelmatig een rolstoel aan voor
stichting BEN. Als topsporter weet hij hoe belangrijk het is dat
de rolstoel naadloos aansluit op de wensen en behoeften van de
gebruiker. Gertjan is niet de enige (ex-)sporter, alle personen die
namens de stichting rolstoelen aanmeten zijn sporters.

Rolstoelen worden verkocht tegen
kostprijs
De nieuwe webshop is geopend en producten worden verkocht
tegen een zeer lage prijs. Dit kan BEN enkel doen doordat het een
stichting is, maar zoals iedere stichting kunnen wij ook niet zonder
steun van buitenaf. BEN is altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen
om de ambities te kunnen realiseren en rolstoelbasketbal als meest
vanzelfsprekende gehandicaptensport van Nederland te maken.
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ROLSTOELBASKETBAL
INSTUIF IN NIEUWEGEIN

NOVEMBER 2018

Sportcomplex Merwestein in Nieuwegein biedt voor het eerst ruimte aan sporters die afhankelijk zijn van hun
rolstoel. In het complex werd in november 2018 het kantoor van stichting BEN officieel in gebruik genomen. Er is
ruimte voor beoefening van rolstoelbasketbal en er is een showroom waar sportrolstoelen op maat aangemeten
kunnen worden.
Merwestein was al langer in beeld als vestigingsplaats voor stichting
BEN waar we inmiddels ook een kantoor en opslagruimte hebben.
Merwestein is voor rolstoelgebruikers dan goed toegankelijk. “We
zochten een plek die centraal in Nederland ligt, dan kom je gauw in
Nieuwegein terecht”, zegt stichtingsdirecteur Toine Klerks.

BEN OPMERKELIJKE FEITJES
1

2

3

Bo Kramer heeft de
hoogst mogelijke
sportonderscheiding
heeft gekregen in
Almere

BEN een nieuwe
webshop heeft waarvan
iedere verdiende euro
teruggaat naar de sport

Roos Hudepohl heeft
het BEN team als
projectmedewerker
versterkt
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“We werken landelijk, maar dat betekent niet dat we niets in
Nieuwegein organiseren, een voorbeeld is o.a. de Dutch Battle
2018, de instuif en clinics voor scholen in de omgeving. Ook zijn
we in contact met buurtcoaches. Zij interesseren inwoners met
een beperking in Nieuwegein voor het rolstoelbasketbal.”

Instuif voor bezoekers

BEN 4.137 mensen
rolstoelbasketbal
hebben laten ervaren

Voorzitter Wim Steen is
geridderd tot ridder in de
Orde van Oranje Nassau

Frank Berteling is
toegetreden tot het
BEN-bestuur

7

8

9

Het EK rolstoelbasketbal
voor vrouwen 3.955
bezoekers had, 137.000
kijkers en 6.779.612
personen online heeft
bereikt.

BEN in 2020 een extra
bestuurslid toe gaat
voegen.

BEN schrijft
geschiedenis door de EK
rolstoelbasketbal halve
finale & finale op nationale
televisie live uit te zenden
met hulp van ZiggoSport.

Elke woensdagmiddag wordt er een gratis instuif georganiseerd
voor jong en oud. Ervaren sporters laten dan bezoekers ervaren
hoe het is om met een rolstoel te basketballen. Inmiddels zijn
er wekelijks zes deelnemers actief waarvan een aantal zijn
doorgestroomd naar een rolstoelbasketbal vereniging.

6

7

EEN TERUGBLIK OP: HET
EK ROLSTOELBASKETBAL
VOOR VROUWEN.
De zes landen Groot-Brittannië, Duitsland, Turkije, Spanje, Frankrijk en
Nederland hebben afgelopen zomer gestreden in Rotterdam voor de Europese
titel, waarvan de eerste vier zich plaatsen voor de Paralympische Spelen 2020
in Tokyo. Stichting BEN heeft als hoofdorganisator diverse samenwerkingen
gevonden om het evenement tot een succes te maken.

JULI 2019

Uitslag:
1 – Nederland
2 – Groot Brittannië
3 – Duitsland
4 – Spanje
5 – Frankrijk
6 – Turkije

o.a. VWS, Rotterdam Topsport, NBB, Autohaag Zeeuw, Medipoint, Fonds Gehandicaptensport en
Sportvibes.

APRIL 2019

STICHTING BEN IS VANAF NU EEN
ERKEND GOED DOEL MET ANBI-STATUS
Stichting BEN heeft op vrijdag 19 april het CBF keurmerk ontvang en is daardoor een Erkend Goed Doel. Ook heeft
BEN vanaf januari 2019 de ANBI-status wat voor bedrijven aantrekkelijke belastingvoordelen met zich meebrengt.
Dubbel goed dus. Directeur Toine Klerks en oprichters Gertjan van der Linden over deze ontwikkeling: “We krijgen
in het sportlandschap steeds meer erkenning en vertrouwen van verschillende partijen op organisatorisch gebied.
Deze erkenning onderschrijft dat we ook achter de schermen de zaken op orde hebben en dat de inkomsten van de
stichting besteed worden aan de gehandicaptensport, in het bijzonder rolstoelbasketbal.”

BEN is een Erkend Goed Doel.
Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet je
zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan
met iedere euro en verantwoording afleggen.
De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke
commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de
eisen voldoen. Zij checken ons ieder jaar en eens in de drie jaar
worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een
professionele en transparante sector waar je als donateur gerust
aan kunt geven.
CBF heeft inmiddels bijna 500 Erkende Goede Doelen. Samen
vertegenwoordigen zij ruim 80% van het geld dat de samenleving
doneert aan maatschappelijke doelen. Je herkent ons vanaf nu dus
ook aan het ‘Erkend Goed Doel’-logo.

ANBI-status
De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een
ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBIstatus.
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Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI
belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse
giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf
betaalt geen erf- of schenkbelasting.
Een ANBI moet 90% van haar inzet richten op het algemeen belang.
Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan
eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het
vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag
ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen
zijn er strikte regels. En een beleidsplan is verplicht. Kosten en
bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn. Verder moet een
ANBI op een internetsite een aantal vaste gegevens publiceren.

MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN
Naast het hoofdevenement werd er in het voortraject en tijdens het evenement gezorgd voor vele sociaalmaatschappelijke activiteiten. Het doel hiervan was om bewustzijn te creëren en mensen met een beperking in
beweging te krijgen. Daarnaast spelen diverse activiteiten een belangrijke rol om het EK rolstoelbasketbal voor
vrouwen te promoten.

Wat betekent dit voor BEN?
Toine Klerks: ‘BEN ontvangt van sponsoren en donateurs gelden
voor activiteiten, bedrijven kunnen nu hun donatie aftrekken van
de winstbelasting waardoor het voor ons en het donerende bedrijf
interessanter gaat worden als er over grote donaties gesproken
wordt.’
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KENNISMAKING OP SCHOLEN

LADIES DAY

Spelers van beide Nederlandse rolstoelbasketbal teams gingen maar liefst langs acht verschillende middelbare
scholen in Rotterdam en omgeving bezoeken. Dit om hun eigen verhaal te delen en de scholieren de sport te laten
ervaren. De kennismaking en bewustwording van de gehandicaptensport stond hierin centraal.

Het was een dag dat alleen in het teken stond
van vrouwelijke rolstoelbasketballers en wat was
het ge-wel-dig! Hier een korte terugblik naar de
Ladiesday 2019. Dit ter promotie voor het EK
rolstoelbasketbal voor vrouwen welke in Rotterdam
heeft plaatsgevonden.

Tevens heeft het basisonderwijs kennis gemaakt met de rolstoelbasketbal sport. In samenwerking met SportMEE en de NBB stond de
EK-organisatie met een rolstoelbasketballer in Ahoy tijdens het evenement ‘The Final’, ruim 6.000 basisschool leerlingen ervaren allerlei
verschillende sporten. Waaronder rolstoelbasketbal!

De Orange Angels waren deze dag zelf ook aanwezig en
ondersteunden of speelden samen met een team. Er werd fanatiek
gespeeld door zowel de onervaren als de ervaren deelnemers. Het
was voor de deelnemers een unieke ervaring maar bovenal een
hele gezellige dag. Daarnaast namen bekende sporters vanuit judo,
zeilen, handbal en basketbal deel met een eigen BN-ers team.

DE SENIORENDAG
CLINICS IN NEDERLAND
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Door de diversiteit binnen de gehandicaptensport
wordt het voor de huidige rolstoelbasketbal
verenigingen steeds moeilijker om nieuwe leden te
werven.

De dames hebben maar liefst zeven regio’s bezocht verspreid
over heel Nederland in samenwerking met de plaatselijke club,
regionale aangepast sporten-organisaties of de gemeente.

Het Nederlandse vrouwen team heeft zich hiervoor hard gemaakt
in de voorbereiding richting het EK. Elke Orange Angel ging terug
naar de plaats/regio waar zij ooit zelf begonnen zijn om een
wervingsclinic te geven.

hoe moeilijk het kan zijn om een passende sport te vinden, terwijl
je aan het revalideren bent. Nu konden de revalidanten de sport
eens ervaren en hebben ze de Paralympische speelsters ontmoet.

Ook hebben de dames zich ingezet om clinics te realiseren bij
diverse revalidatiecentra in Nederland. Zij weten als geen ander

Tijdens het EK rolstoelbasketbal zijn wij er voor
iedereen ook voor mensen met verminderde mobiliteit
en ouderen. In samenwerking met de Dirk Kuyt
Foundation hebben wij senioren vanuit Humanitas
Rotterdam verrast met een sportmiddag die geheel
in het teken stond van rolstoelbasketbal.
Gezelligheid, nieuwe ontmoetingen en bewegen stond deze
middag centraal. Tevens mochten de senioren een EK wedstijd
bijwonen. “Wat hebben onze bewoners genoten ze hebben het
er nog over, super was het” Aldus Sandra activiteitenbegeleider
Humanitas.

11

Onderdeel van

BEN BEDANKT
IEDEREEN DIE EEN
BIJDRAGE HEEFT
GELEVERD TIJDENS
HET EK 2019
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2020

HEEL WERKEND NEDERLAND VITAAL
Wil jij het project Sitness op jouw bedrijf terug laten komen en gebruik maken van de zit tips van onze sporters?
Neem contact op met info@sitness.nl voor meer informatie en laat jouw werknemers inspireren door de sporters van het Nederlands
rolstoelbasketbalteam.

SPONSOREN 1 JAAR
€5.000

ROLSTOELBASKETBALLERS SAMEN
MET NIEUWE HOOFDSPONSOR SKO
AMBASSADEUR VAN ‘GOED ZITTEN’
De Orange Lions worden op weg naar de Paralympische Spelen gesteund door SKO. De projectinrichter uit
Oldenzaal heeft zich verbonden aan de missie van de Nederlandse rolstoelbasketbalteams om ‘goed zittend’
in Tokyo te schitteren en ondertussen Nederland beter te leren zitten. Het contract tussen SKO, de Nederlandse
Basketball Bond en Stichting Basketball Experience Nederland (BEN) werd tijdens het Europees Kampioenschap
rolstoelbasketbal voor vrouwen in Rotterdam getekend.

Goed zitten met Sitness
Naast het partnership voor Tokyo maakt SKO ook het nieuwe
platform Sitness mogelijk. Het bedrijf adviseert en realiseert
duurzame werkomgevingen waarbij de mens, omgeving,
duurzaamheid en plezier in het werk centraal staan. “Wij zijn
bijzonder trots dat onze naam de komende twee jaar aan de
Orange Lions is verbonden. We willen het hoogste bereiken met
onze ‘Get Fitter by SKO’ filosofie en dat willen deze topsporters
ook”, zegt Robbert Nijhuis, commercieel directeur van SKO. “Hoe
mooi is het dat de rolstoelbasketbalteams Nederland gaan helpen
om beter te zitten en gezond en vitaal de werkdag door te komen.
Want wie kan je nou beter helpen met gezond zitten dan iemand
die tot zitten is veroordeeld.”
De Nederlandse rolstoelbasketbalteams gaan kantoormedewerkers
adviseren over zitten. De spelers en speelsters van Oranje zullen
bij bedrijven de effecten van (te) veel zitten bespreekbaar maken,
oefeningen laten zien en werknemers ervan overtuigen dat ze meer
moeten bewegen op een dag. “Deze topsporters weten als geen
ander hoe belangrijk het is om in beweging te blijven”, zegt Toine
Klerks van de Stichting Basketball Experience Nederland (BEN).
“Die kennis willen ze graag overdragen aan werkend Nederland. Ze
worden ambassadeurs van goed zitten.”

“Daarmee zijn wij Europees kampioen zitten en dat is niet
goed. Een van de manieren om dat te veranderen is door het
beweegvriendelijk maken van het kantoor en werkplek. Het
vervangen van dertig minuten zitten door dertig minuten lopen
heeft al een gunstig effect. Zelfs staan in plaats van zitten gaat
samen met een betere cardio-metabole gezondheid en een
kleiner risico op diabetes, blijkt uit onderzoek. Want je verandert
het niet door ’s avonds een uurtje bewegen. Het moet op kantoor
gebeuren. In een moderne arbeidsovereenkomst zou eigenlijk
moeten staan dat een medewerker nooit langer dan twee uur
achter elkaar zou moeten zitten.”

€3.000

PREMIUM PACKAGE

STANDARD PACKAGE

1. Zit instructie door expert
2. Jaar lang wekelijks wekelijks tip van de dag.
3. Clinic rolstoelbasketbal
5. Voeding workshop
6. Interland entree tickets 20x

1. Jaar lang wekelijks wekelijks tip van de dag.
2. Clinic rolstoelbasketbal
3. Interland entree tickets 5x
4. Spreker Team NL rolstoelbasketbal

€3

PARTICULIEREN
Door middel van donatie via sms TOKYO naar 4333 of een eenmalige donatie:
1. 1x ticket voor interland
2. Kans op een zitinstructie op werkplek
3. Kans op een bureaustoel
4. Kans op een wedstrijdjersey van Nederlands team

Vanaf juli 2019 zijn alle internationals te boeken via de website van
Sitness. Werkgevers die de rolstoelbasketballers uitnodigen voor
een clinic, steunen daarmee de route van de Orange Lions naar de
Paralympische Spelen van Tokyo.

Zitloze werkdag
In 2020 een gezonder bedrijf met fitte medewerkers? Start het jaar
en de werkweek goed door deel te nemen aan de Zitloze werkdag
op 28 januari 2020. Stimuleer medewerkers om gedurende één
dag, de zitloze werkdag, minimaal 25% van de werkdag staand
uit te voeren. Doe mee met onze landelijke warming-up gegeven
door twee topsporters.

Volgens Fysiotherapeut en bewegingswetenschapper Wessel
Breeuwsma zit een volwassene doordeweeks gemiddeld bijna tien
uur per dag.
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Meer informatie of aanmelden kan via info@sitness.nl. Sta op tegen
zitten!
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WWW.BASKETBALLEXPERIENCE.NL

INFO@BASKETBALLEXPERIENCE.NL
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