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Verslag van het bestuur 

 

Gebeurtenissen in de afgelopen periode 

Stichting Pride and Sports is 2019 gestart met het formuleren van een meerjarenbeleidsplan. 

De belangrijkste punten zijn: 

• De belangrijkste basis van Pride and Sports, zijn de LHBTI-sportorganisaties. Er zijn in 
Nederland veel verschillende soorten LHBTI-verbanden die sportactiviteiten beoefenen. In 
deze groep is gefragmenteerd kennis en ervaring aanwezig, maar door schaalgrootte en 
gebrek aan vrijwilligers is Pride and Sports nodig ter ondersteuning voor het bereiken van 
interne doelstellingen van deze clubs. Deze verenigingen en verbanden hebben allemaal 
hun eigen wensen en problematiek. Zij willen graag in bestaande competities spelen, 
hebben behoefte aan ledengroei etc. Pride and Sports is de organisatie die hen daarbij 
kan helpen bij hun behoeften en verdere professionalisering. Dit kan zijn door contact te 
leggen met de sportbond, maar ook door te helpen met opzetten van structuur in hun 
eigen organisatie.  

• (Regenboog-) gemeenten en andere overheden: Pride and Sports wil het portaal worden 
waar toe (decentrale) overheden zich kunnen richten als zij vragen hebben over sport-
inclusiviteit; 

• Adviseren over standaard diversiteitsbeleid bij alle sportbonden. Hierbij zal in 
samenspraak met elke sportbond in overleg getreden worden over een campagne binnen 
de bond.  

• Het opstarten van een centraal geregelde landelijke campagne met NOC*NSF. 

• Sportonderwijs (CIOS, ALO): Pride and Sports wil samen met de sportopleidingen een 
integraal programma rond diversiteit opstellen, dit zal een onlosmakelijk geheel gaan 
vormen tijdens de meerjarige sportopleiding. LHBTI emancipatie, diversiteit en 
inclusiviteit zal ook in het beoordelingskader van studenten moeten worden 
meegenomen.  

• Kenniscentrum: Pride and Sports wil zoveel mogelijk publicaties en onderzoeken rondom 
LHBTI en sport, diversiteitscampagnes en LHBTI-sportbeleid, verzamelen en beschikbaar 
maken. Door het verzamelen van deze informatie is Pride and Sports in staat te 
constateren waar extra onderzoek naar gedaan kan worden en trends ontdekken. Waar 
nodig laat zij wetenschappelijk onderzoek laten uitvoeren. 

 

Door een belangrijke verandering in de samenstelling van het bestuur is onze aandacht vanaf maart 

2019 ook gericht geweest op het aantrekken van een aantal nieuwe bestuursleden. Daarin zijn we met 

succes geslaagd. Vanaf juni 2019 maakten we met het hernieuwde bestuur een prima start, waarbij de 

taak van Pride and Sports als nationale lhbti-sportkoepel en vertegenwoordiging van   lhbti sporters in 

de regionale- en landelijke politiek, voorop stond. 

 

Vanaf de zomer 2019 hebben wij samenwerking gezocht met voor ons belangrijke (gespreks)partners, 

met als doel MoU’s (Memorandum  van Overeenstemming) af te sluiten, om vervolgens die 

samenwerking op concrete punten in kaart te gaan brengen en aan te gaan. 

  



4 

 

(Gesprek(s))Partners: 

 

• Pride Alkmaar; 

• Stichting Pride Amsterdam: Lucien Spee (directeur); 

• KNLTB Tennisbond; 

• Transgender Netwerk Nederland (Elise van Alphen); 

• Gemeente Amsterdam, Sport & Bos (Mieneke van der Jagt) 

• John Blankenstein Foundation (JBF): Karin Blankenstein (voorzitter); 

• NOC*NSF: Huibert Brands, Sam de Vor; 

• Alliantie Gelijk Spelen 4.0: samenwerkingsverband van JBF, sportbonden KNVB, KNHB, 
Sportkoepel NOC*NSF e.a.; 

• Mulier instituut (sportonderzoek): Agnes Elling. 
 

Met groot enthousiasme en inzet zijn we eind 2019 van start gegaan met het stap voor stap uitvoeren 

van ons beleid. Als kick-off moment voor deze verdere verbindingen en samenwerkingen hebben we 

de Nieuwjaarsborrel 2020 gekozen. Dit leidde tot zeer enthousiaste reacties en introducties om verder 

te bouwen. 

 

De positie aan het einde van de verslagperiode 

De som van baten en lasten (€ 325,-) zal worden toegevoegd aan de algemene reserves. 

 

De visie van het bestuur 

‘jezelf (kunnen) zijn in de sport’! 

Stichting Pride and Sports behartigt als nationale sportkoepel de belangen van LHBTI+-sporters- en 

sportorganisaties in Nederland. ‘Jezelf (kunnen) zijn in de sport’ vereist een veilig sportklimaat en een 

positieve sportcultuur voor alle sporters, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit & 

expressie en geslachtskenmerken waarbij mensen gestimuleerd worden zichzelf verder te 

ontwikkelen.  

Stichting Pride and Sports is een ambitieuze vrijwilligersorganisatie met een breed gekwalificeerd 

bestuur. Door met bedrijfsleven, kennisinstellingen en relaties vakkennis uit te wisselen, netwerken te 

delen of gericht onderzoek te laten doen verbetert de zichtbaarheid van LHBTI+ in de sport.  

Met als speerpunten: emancipatie, diversiteit en inclusie in een moderne samenleving in verandering 

met haar veelzijdige en complexe uitdagingen. Het vergroten van (deze) bewustwording zal leiden tot 

het besef dat een bestuurlijk perspectief op diversiteitbeleid een onlosmakelijk onderdeel vormt van 

beleidsdoelstellingen binnen alle (sport-) organisaties, instellingen en bedrijven. 

 

Activiteiten in de toekomst 

Voor het bereiken van haar doelstellingen heeft het bestuur haar werkzaamheden in een aantal 
domeinen verdeeld. Deze domeinen zijn: 
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a. Sport en Maatschappij; 
b. Sport en het Politieke veld; 
c. Service en Diensten; 
d. Marketing Pride and Sports. 

De hiervoor genoemde domeinen zijn in een aantal thema’s onderverdeeld. Per thema is aangegeven 
wie de doelgroep is, wat het doel is en welk proces gevolgd zal worden dat doel te bereiken. Een 
aantal thema’s hangt nauw met elkaar samen en kunnen bepaalde overlap hebben. 

De genoemde domeinen en thema’s zijn even belangrijk voor het bestuur, de volgorde waarop zij 
benoemd worden zegt niets over de mate van aandacht die elk punt krijgt. 

Sport en Maatschappij 

Onder dit domein zal in de komende verslagperiode de focus worden gelegd op: 

• Verbinding LHBTI met sportclubs 

• Het (internationaal) uitdragen van LHBTI sportcultuur in Nederland 

• Het aangaan en verstevigen van banden met sportbonden 

 

Sport en het politieke veld 

Onder dit domein zal in de komende verslagperiode de focus worden gelegd op: 

• Samenwerking met nationale partners 

• Samenwerking met lokale partners 

• Aangaan en verstevigen van banden met prominenten in de sport en politieke wereld 

 

Service en Diensten 

Onder dit domein zal in de komende verslagperiode de focus worden gelegd op: 

• Het openstellen van een juridisch loket 

• Het adviseren en coachen op het gebied van beleid en bestuur 

• Het opzetten van een landelijke vrijwilligersdatabank  
 

Marketing Pride and Sport 

De stichting Pride and Sports streeft de volgende doelen na 

• Pride and Sports wil door zichtbaarheid en verbinding van LHBTI+ en sport een 

toonaangevende bijdrage leveren aan de bewustwording van een samenleving die staat voor 

inclusiviteit en een LHBTI+ vriendelijk klimaat. 

• Het vergroten van bewustwording zorgt ervoor dat diversiteitbeleid een vaste plek krijgt 

binnen de beleidsdoelstellingen van (sport-)organisaties en maatschappelijke instellingen. 
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Adres van de Stichting: 

Zocherstraat 50-c 

1054 LZ  AMSTERDAM 

 

Kvk nummer:   68713592 

RSIN nummer:   857559722 

Statutaire vestigingsplaats: Amsterdam 

 

Bestuursleden 

Dennis de Boer (voorzitter) 

Jasper Killian (secretaries) 

Bastiaan Westerhout – Bodijn (penningmeester) 

Niels Wolf 

Jacinta Groos 

Sean Nakagawa 

Rachel Matteman  

Jan Pieter de Lugt 

 

Website:    www.prideandsports.nl  

Datum goedkeuring jaarrekening:  31-05-2020 

http://www.prideandsports.nl/
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Balans 

 

Activa       31-12-2019  31-12-2018 

  

Liquide middelen      

SNS Bank        € 295   € 30 

 

Totaal Activa       € 295   € 30 

 

 

Passiva       31-12-2019  31-12-2018 

 

Reserves en Fondsen      -   - 

Bestemmingsfonds project     -   - 

Totaal bestemmingsreserve     -   - 

Totaal algemene reserves     € 295   -  

Totaal reserves       € 295   - 

 

Overige  passiva 

Overige overlopende passiva     -   € 30 

Totaal overige passiva      -   € 30 

 

Totaal passiva       € 295   € 30   
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Staat van baten en lasten 

 

Baten       31-12-2019  31-12-2018 

 

Inkomsten uit donaties en giften    € 1.050   € 394 

Totaal baten van particulieren     € 1.050   € 394 

 

Inkomsten uit baten van andere organisaties   -   - 

Som van de baten      € 1.050   € 394 

Totaal baten beschikbaar voor doelstelling   € 1.050   € 394 
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Staat van baten en lasten 

 

Lasten       31-12-2019  31-12-2018 

 

Besteed aan doelstellingen: 

Overige bestedingen aan doelstellingen    -   - 

Besteed aan doelstellingen     -   - 

 

Wervingskosten:          

Totaal wervingskosten      -   - 

 

Kosten beheer en administratie : 

  Kosten administratie    € 634   € 334  

Totaal kosten beheer en administratie    € 634   € 334  

 

Rentelasten       € 91   € 90 

 

Som van de lasten      € 725   € 424 

 

Resultaat        

Saldo baten en lasten      € 325   € (30) 
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Algemene toelichting 

Activiteiten 

Stichting Pride and Sports behartigt als nationale sportkoepel de belangen van LHBTI+-sporters- en 

sportorganisaties in Nederland. ‘Jezelf (kunnen) zijn in de sport’ vereist een veilig sportklimaat en 

een positieve sportcultuur voor alle sporters, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit & 

expressie en geslachtskenmerken waarbij mensen gestimuleerd worden zichzelf verder te 

ontwikkelen.  

Algemene grondslagen 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen 

die door de raad voor de jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben 

geen aanpassingen plaatsgevonden. 

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Algemeen 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs. 

Effecten 

Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum 

Liquide middelen 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije 

beschikking aan de stichting. 

Reserves en fondsen 

Algemene reserve 

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen bezittingen en de schulden. Dit 

bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden 

besteed. 

Bestemmingsfondsen 

Wanneer de derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit 

deel aangemerkt te worden als “bestemmingsfonds”. In dit geval heeft niet het bestuur van de 

stichting, maar de gever een bestemming aan de middelen gegeven. De bestemmingsfondsen 

bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de geoormerkte doelstelling zijn besteed 

(waaronder fondsen op naam). 
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Grondslagen voor de staat van baten en lasten 

Algemeen 

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. 

Nalatenschappen 

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan 

worden vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van 

ontvangst verantwoord als bate. 

Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor 

hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten 

niet gedeclareerd of geschonken als gift. De kosten gemaakt voor projectbezoeken zijn verantwoord 

onder de doelbestedingen (bestuursreizen naar projecten) 

 

Ratio’s 

Omschrijving       2019   2018 

Doelbestedingsratio      n.v.t.   n.v.t. 

Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving n.v.t.   n.v.t.  

Kosten beheer en administratie/totaal lasten   87%   79% 
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Overige gegevens 

Vaststelling en goedkeuring 

De jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering 

op 31-05-2020. 

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt 

een controleverklaring van de onafhankelijke accountant. 

 

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten en lasten 

Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is 

opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de 

resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming 

is opgenomen. 

 

Gebeurtenissen na de balansdatum 

Er hebben geen gebeurtenissen na de balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden 

vermeld. 

 


