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Jaarverslag 2020

Voorwoord
Het bestuur van stichting Tandem Support biedt u hierbij het jaarverslag over 2020
aan. De stichting is opgericht op 22 december 2014 en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 62135783. Stichting Tandem Support stelt zich ten doel te
bevorderen dat mensen met een beperking en/of chronische aandoening op voet van
gelijkheid kunnen deelnemen aan de samenleving. Het verslag stelt u als lezer in staat
om een goed beeld te krijgen van al hetgeen er in 2020 is uitgevoerd.
Deze projecten zijn mogelijk gemaakt door de grote inzet van velen. Een zeer
gemotiveerde directeur, een grote groep van betrokken vrijwilligers,
samenwerkingsverbanden met diverse sportclubs, scholen en andere instellingen. Wij
prijzen ons gelukkig dat onze projecten financieel mogelijk worden gemaakt door
gemeentelijke subsidies, een reeks van fondsen en sponsors. Wij en onze sporters zijn
hen allen grote dank verschuldigd.
De stichting heeft met z’n projecten dit jaar 261 mensen met een beperking en hun
omgeving bereikt en wij willen dat ook in de toekomst mogelijk blijven maken. De
huidige tijd vraagt daarom extra aandacht voor het werven van gelden die onze
projecten kunnen laten voortbestaan, ook op de langere termijn.
Tenslotte zijn wij een woord van dank verschuldigd aan allen (waaronder een groot
aantal vrijwilligers) die een grote inzet leveren bij de totstandkoming van onze
projecten.
Hans Blom | Voorzitter
Truus Pennings | Secretaris
Robert van Gaalen | Penningmeester
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1 Tandem Support
De missie en visie maken duidelijk wat het bestaansrecht en de gewenste
ontwikkelingsrichting van Stichting Tandem Support is op langere termijn.
Missie
Zoveel mogelijk mensen met een beperking naar eigen wensen en mogelijkheden te
stimuleren tot verantwoord sporten of bewegen te komen. Zodat zij continue de kans
krijgen om zich te ontwikkelen, om plezier te beleven en vriendschappen aan te gaan,
talenten en vaardigheden te delen met familie, andere sporters en hun omgeving.
Tandem Support maakt mensen met een beperking fit voor het leven. Naast de
gezondheidsvoordelen is het misschien nog wel veel belangrijker dat Tandem Support de
sporters met een beperking een podium geeft. Een podium die hen meer zelfrespect en
zelfvertrouwen geeft. Zij worden mondiger, zelfstandiger en leren opkomen voor hun
eigen belang. Daarmee verbetert de kwaliteit van hun leven. Neemt hun geluksgraad toe
en niet onbelangrijk, nemen hun zorgkosten af.
Sport en bewegen is de corebusiness en is het middel voor Stichting Tandem Support om
veranderingen te bewerkstelligen. De VN conventie met rechten voor mensen met een
beperking (in 2016 in Nederland geratificeerd) en het World Report on Disabillity hebben
geholpen om mensen met een beperking te zien als gelijkwaardige mensen die zo
zelfredzaam mogelijk dienen te functioneren in onze maatschappij. Tegelijkertijd is er
nog veel te doen om taboes te doorbreken en stigma’s te laten verdwijnen om een
inclusieve samenleving te realiseren.
Visie
Sport en bewegen opent harten en beïnvloedt houding en gedrag jegens mensen met
een beperking positief. Sport en bewegen bevordert een inclusieve samenleving.
Stichting Tandem Support levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan het fysieke,
mentale en sociale welbevinden van de sporter, maar levert daarnaast ook een
belangrijke en onmisbare bijdrage aan een positieve beeldvorming van mensen met een
beperking als volwaardige burgers van onze samenleving.
1.1 Doelstelling
Stichting Tandem Support stelt zich ten doel te bevorderen dat mensen met een
beperking en/of chronische aandoening op voet van gelijkheid kunnen deelnemen aan de
samenleving. De ondersteuning is gericht op het ten minste handhaven van
zelfredzaamheid, het voorkomen van een dreigend sociaal isolement en/of het
voorkomen van een dreigend maatschappelijke achterstand.
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1.2 Projecten
Om het doel te bereiken heeft stichting Tandem Support zich ingezet voor verschillende
projecten in 2020. Dat leverde op dat er met de projecten 261 mensen met een
beperking bereikt zijn ondanks de verstoring van COVID-19. In de volgende paragrafen
leest u het bereik per segmenten van stichting Tandem Support.
1.2.1 Advies & Ondersteuning
Aan de gemeenten, organisaties, sportverenigingen en de mensen met een beperking
kunnen op verschillende gebieden advies en ondersteuning geboden worden.
Er zijn 3 verenigingen ondersteund om aangepast sporten mogelijk te maken voor
mensen met een beperking. In totaal werden er 24 mensen bereikt met de advies- &
ondersteuningsactiviteiten.
Tabel 1.1

Het aantal mensen dat door middel van advies & ondersteuning in 2020
zijn bereikt.

Advies & Ondersteuning

Totaal

Project

Gemeente

Aantal

Vv Drechtstreek
ZV De Geul
Des’72
Erbij Horen

Papendrecht
Papendrecht
Papendrecht
Papendrecht

2
8
3
11
24

1.2.2 Evenementen
Jaarlijks organiseert Tandem Support evenementen om een breder publiek te
bereiken. Ook worden er regelmatig in diverse gemeenten kleinschalige lokale en
regionale evenementen door Tandem Support georganiseerd. Deze evenementen worden
altijd in samenwerking met de sportaanbieders neergezet. De evenementen hebben als
doelstelling publiciteit voor het aangepast sporten. Op deze manier is het mogelijk dat
mensen met een beperking kennismaken met verschillend sport- en beweegaanbod.
In 2020 hadden we 2 evenementen gepland staan. Helaas hebben ze niet plaats kunnen
vinden door COVID-19. De 2 Special Olympics evenementen worden verplaatst naar
2021.
1.2.3 Trajecten
Zowel (jonge) jeugd als volwassenen worden op een projectmatige manier benaderd en
gestimuleerd om mee te doen met regionale of lokale projecten gericht op sport- en
beweegactiviteiten. De trajecten zijn onder andere PleinSport, SportMix en de
Rolstoelvaardigheid & Sportcursus (RoVaS).
Stichting Tandem Support is in 2020 op OBS De Kameleon actief geweest voor groep 5
en 6. In totaal zijn er 11 leerlingen doorverwezen naar een sportvereniging. De
activiteiten die plaats vinden bij de SGK in Den Haag zijn onder andere warmwaterfit,
fitness, naschoolse opvang en tennis.
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Tabel 1.3

Het aantal mensen dat door middel van trajecten in 2020 zijn bereikt.

Trajecten

Totaal

Januari 2021

Activiteit

Gemeente

Aantal

PleinSport
SportMix
SGK activiteiten
Alleen Jij Bepaalt wie je bent

Papendrecht
Papendrecht
Den Haag
Zoetermeer

18
21
132
66
237
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2 Toekomst
De projecten die gepland staan vinden alleen maar plaats als de begroting rond is. De
planning van 2020 staat in de volgende paragrafen beschreven.
2.1 Planning projecten 2021
Om de doelstelling van stichting Tandem Support te behalen gaan we de onderstaande
projecten in 2021 uitvoeren.
Advies & Ondersteuning
Activiteit
Beweegcoach
Sportaanbiedersondersteuning
Uniek sporten Web en App

Waar
Papendrecht
Papendrecht
Papendrecht

Q1
X
X
X

Wanneer
Q2
Q3
X
X
X
X
X
X

Q1

Wanneer
Q2
Q3

Q4
X
X
X

Evenementen
Activiteit
Special Olympics (basketbal)
Special Olympics (langlaufen)

Waar
Rotterdam
Gouda

Q4
X
X

Trajecten
Activiteit

Waar
Q1

RoVaS
RoVaS
RoVaS Basalt
SportMix
PleinSport
Sportproject De Sprong
SGK
Alleen Jij Bepaalt wie je bent
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Rijnmond
Den Haag
Den Haag
Papendrecht
Papendrecht
Sliedrecht
Den Haag
Zoetermeer

X
X
X
X
X
X

Wanneer
Q2
Q3
X
X
X
X
X
X
X

Q4
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
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3 Organisatie
Naam
Vestigingsadres

Stichting Tandem Support
Bonkelaar 82
3642 CP Mijdrecht

Telefoonnummer

06 155 19 328

E-mail

info@tandemsupport.nl

Website

www.tandemsupport.nl

Startdatum

22 december 2014

Rechtsvorm

Stichting

Kamer van koophandel nummer
Algemeen Nut Beogende Instelling
Bankrekening

62135783
ANBI nr 8546.76.879
NL81 RABO 0301 1710 84

3.1 Bestuur
Stichting Tandem Support bestaat uit een werkorganisatie, welke onder toezicht staat
van het bestuur. Het bestuur vergadert drie maal per jaar en bezoekt de projecten van
Tandem Support. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden.
In de dagelijkse praktijk is het zo geregeld dat niet een bestuurslid afzonderlijk kan
beschikken over het vermogen van de stichting. De directeur van de stichting is
verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten en is belast met de daarbij
behorende betalingen. De administratie en jaarrekening worden in opdracht van de
directeur opgesteld door JDS administratie. De penningmeester houdt toezicht op de
administratie.
Het bestuur bestaat uit drie leden:
Hans Blom (voorzitter)
Truus Pennings (secretaris)
Robert van Gaalen (penningmeester)
3.2 Werknemer
Om de werkzaamheden voor stichting Tandem Support uit te voeren heeft de stichting
een directeur (Marc Pelkman) aangesteld. Marc Pelkman draagt zorg voor de uitvoering
van alle projecten binnen de stichting. Dit doet hij altijd in combinatie met verschillende
sportaanbieders, belangenorganisaties en veel vrijwilligers.
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4 Jaarrekening
De jaarrekening 2020 inclusief toelichting zijn apart op te vragen bij stichting Tandem
Support.
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5 Begroting 2021
5.1

Begroting 2021

Inkomsten

2021

Advies en Ondersteuning

Beweegcoach
Sportaanbiedersondersteuning
Uniek sporten Web en App

Evenementen

Trajecten

Special Olympics (basketbal)
Special Olympics (langlaufen)

Kies je aangepaste Sport
RoVaS (Rijnmond)
RoVaS (Den Haag)
Rovas Basalt
SportMix
PleinSport
Sportproject De Sprong
SGK
Alleen Jij Bepaalt wie je bent
Totaal

Uitgaven

3.781,25

16.000,00

61.048,75

80.830,00

2021

Personeel

60.000,00

Loonadministratie

720,00

Jaarrekening opmaken

600,00

Website

450,00

Verzekering

360,00

kantoorspullen

5.000,00

Opslag

1,000,00

Aanhangerstalling
Evenementen

300,00
Special Olympics (basketbal)
Special Olympics (langlaufen)

Trajecten

400,00
RoVaS (Rijnmond)
RoVaS (Den Haag)
Totaal
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12.000,00

80.830,00
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6 Colofon
Stichting Tandem Support
Bonkelaar 82
3642 CP Mijdrecht
06 155 19 328
info@tandemsupport.nl
www.tandemsupport.nl
Coördinatie & tekstredactie
Marc Pelkman
Fotografie
Bram de Muijnck
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