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Voorwoord

RaceRunning is een para-atletieksport voor mensen met een lichamelijke beperking. De sportbond waar 
Racerunning onder valt is de Atletiekunie. Voor kinderen, jongeren en volwassenen die moeite hebben 
met lopen en/of rennen, en (deels) een rolstoel gebruiken, is het vaak moeilijk om actief te zijn en aan 
sport te doen. Met een RaceRunner is dat voor velen, bv mensen met cerebrale parese, spina bifida, 
Multiple Sclerose (MS), niet-aangeboren hersenletsel (beroerte, bloeding of trauma), stofwisselingsziekten, 
bepaalde syndromen, spierziekten of ernstige artrose wél mogelijk. Met een RaceRunner kan iedereen 
meedoen aan loopevenementen, maar juist ook lid worden van een atletiekvereniging en daar meedoen 
aan clubactiviteiten en zo vrienden maken!

In dit meerjarenbeleidsplan wil Stichting RaceRunning Nederland inzichtelijk maken waar wij de komende 
drie jaar aan willen werken om RaceRunning nóg meer te implementeren in Nederland. En daarmee de 
inclusie van mensen met een lichamelijke beperking te vergroten.

Meerjaren beleidsplan RaceRunning 2021-2023



5

Inleiding 

Hoe het begon en waar we nu staan 
RaceRunning in Nederland heeft al enige geschiedenis. In 2010 ‘ontdekte’ Petra van Schie, 
kinderfysiotherapeut en onderzoeker bij de afdeling revalidatiegeneeskunde van Amsterdam UMC, 
locatie VUmc de RaceRunner in Denemarken. Met behulp van financiering door Johanna Kinderfonds, 
Revalidatiefonds en Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting ging het eerste project 
‘De RaceRunner’ in april 2012 van start. Het doel van het project was dit hulpmiddel te introduceren 
in Nederland, en in een pilot- c.q. haalbaarheidsonderzoek te onderzoeken voor welke kinderen de 
racerunner geschikt zou kunnen zijn. Het RaceRunningteam van VUmc schafte vier RaceRunners in 
verschillende maten aan, die werden uitgeprobeerd in drie kinderrevalidatiecentra in de omgeving van 
Amsterdam. De betrokken professionals en kinderen waren erg enthousiast. Daarom ontstond de wens 
om álle kinderrevalidatiecentra en mytylscholen van Nederland kennis te laten maken met de RaceRunner. 
 
Het Revalidatiefonds, het Johanna Kinderfonds en de Cornelia Stichting, ondersteunden het project 
‘De Racerunner in Beweging’, dat in 2015 werd uitgevoerd. Dit project bestond uit het organiseren 
van 10 workshops mytylscholen door het hele land, om nóg meer professionals, kinderen, ouders en 
atletiekverenigingen kennis te laten maken met de RaceRunner. Uiteraard was het mogelijk om in de 
periode na de workshop de RaceRunner gedurende enkele weken uit te proberen in het desbetreffende 
centrum. 
 
Vervolgens werd de stap gemaakt om RaceRunning als para-atletieksport te implementeren. Van 
september 2015 tot februari 2017 werd het project ‘RaceRunning is een sport’ uitgevoerd. In dit, door 
de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK; inmiddels Stichting het Gehandicapte 
Kind) gefinancierde project werden reguliere atletiekverenigingen ondersteund in het opzetten 
van een RaceRunninggroep. Dit project was zeer succesvol en kreeg een vervolg met het project 
‘Borging RaceRunning in Nederland’, looptijd 1 maart 2019 tot 1 maart 2021 en gefinancierd door  onze 
hoofdsponsor Stichting het Gehandicapte Kind, FNO Klein Geluk en Fonds SGS van Zilveren Kruis. 
Vanwege groei en verdere professionaliseren is op 12 december 2019 de Stichting RaceRunning 
Nederland opgericht.  
 
Sinds de start in september 2015 hebben inmiddels 35 reguliere atletiekverenigingen een 
RaceRunninggroep en zijn bij 6 gehandicaptensportclubs RaceRunningatleten actief (peildatum oktober 
2020). Aanvankelijk waren de projecten op de doelgroep kinderen gericht, maar inmiddels zijn er ook al 
volwassenen die aan RaceRunning doen. Het totale aantal RaceRunningatleten in Nederland die bij een 
vereniging sporten is 284 (peildatum juni 2020), waaronder 50 volwassenen. 
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Stichting Het Gehandicapte Kind ondersteunt al een aantal jaren projecten om RaceRunning te 
implementeren in Nederland financieel en in diverse activiteiten en is onze hoofdsponsor. Maar ook andere 
fondsen hebben financieel bijgedragen aan onze projecten, sommigen eenmalig en anderen herhaaldelijk. 
 
Zo ondersteunen Stichting het Gehandicapte Kind, Foppe Fonds en Dirk Kuyt Foundation de implementatie 
van RaceRunning bij atletiekverenigingen door middel van hun ‘racerunnerregeling’ (https://www.nsgk.nl/
wat-wij-doen/projecten/racerunning/racerunner-regeling/). Deze drie fondsen verhogen de inleg van een 
atletiekvereniging voor de aanschaf van een racerunner met 200%. Deze inleg verwerven verenigingen vaak 
via zakelijke en particuliere initiatieven door geldinzameling om te sponsoren. Ook Johan Cruyff Foundation 
ondersteunt de implementatie van RaceRunning door donatie van RaceRunners aan mytylscholen. Dirk Kuyt 
Foundation ondersteunt de Dirk Kuyt Foundation RaceRunning Regiocompetitie financieel en met materialen.  
 
Tot slot is met behulp van een aantal fondsen, waaronder Stichting het Gehandicapte Kind, Witte Bedjes, 
Johanna Kinderfonds, Revalidatiefonds, Kinderrevalidatiefonds Adriaan Stichting een uitleenpool van 
ongeveer 50 RaceRunners in allerlei maten ontstaan. Atletiekverenigingen die met RaceRunning starten 
kunnen vanuit deze pool RaceRunners lenen.

De belangstelling voor RaceRunning in Nederland neemt nog steeds toe, ook onder volwassenen. Nu 
ook het Sportakkoord is ondertekend lijkt de interesse van professionals in sport voor mensen met een 
beperking landelijk toe te nemen. Vandaar dat de Stichting RaceRunning Nederland een nieuw project 
wil starten om het mogelijk te maken dat nóg meer kinderen én volwassenen bij een reguliere atletiek- of 
wandelvereniging aan RaceRunning kunnen doen.

Meerjaren beleidsplan RaceRunning 2021-2023
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Waar gaan we naar toe?
Het overkoepelende doel van ons beleidsplan is om meer mensen met een (ernstige) lichamelijke 
aandoening met mobiliteit beperking in staat te stellen om in hun woonomgeving aan RaceRunning te doen. 
Hiervoor is een landelijke dekking van reguliere atletiek- of wandelverenigingen waar RaceRunningatleten 
kunnen sporten, hetzij in een aparte RaceRunninggroep, hetzij meedoen met reeds bestaande groepen 
van valide sporters, van belang. Onze plannen zijn er op gericht nóg meer verenigingen te helpen met 
het opstarten van een RaceRunninggroep als deelproject. Omdat het aantal geschikte groepen voor 
volwassenen nog heel erg klein is, zal daar onze focus op liggen. Dit neemt niet weg dat we ook het 
aantal groepen voor kinderen willen vergroten. Uit ervaring blijkt dat 20 km reisafstand voor jonge atleten 
en hun ouders ongeveer het maximum is, dus er lijkt nog ruimte voor nieuwe groepen bij bestaande 
atletiekverenigingen in Nederland.
Een nauw hieraan verwant aandachtspunt van ons beleidsplan is het vergroten van het deelnemersaantal 
per reeds bestaande RaceRunninggroep, met name bij de kleinere en daarmee kwetsbaardere groepen. 
Hiertoe willen we als deelproject in samenwerking met buurtsportcoaches en professionals op mytylscholen 
en revalidatiecentra door gerichte PR (flyers, folders, presentaties, sportdagen) meer deelnemers zoeken en 
vinden. 

In ons beleidsplan is er veel aandacht aan het vergroten van inclusie van RaceRunningatleten in de 
vereniging en de maatschappij. Zowel voor kinderen als volwassenen hebben we deelprojecten en 
activiteiten beschreven om dit doel te behalen. Zo willen we een regionale workshop/nascholing ‘Inclusie’ 
organiseren voor trainers en bv bestuursleden van verenigingen. Daarnaast hebben we zowel voor kinderen 
als volwassenen een ‘maatjesproject’ ontworpen. Ook de samenwerking met de Atletiekunie om …...n een 
latere paragraaf ‘doelstellingen’ zullen we deze projecten en activiteiten nader toelichten.

Doel van Stichting RaceRunning Nederland 

Missie: 
Stichting RaceRunning Nederland vindt dat mensen met een (ernstige) lichamelijke aandoening met mobiliteit 
beperking een actief leven moeten kunnen leiden en aan sport moeten kunnen doen bij een reguliere 
vereniging met behulp van een RaceRunner. Zij sporten dan samen met mensen zonder beperking. Hierdoor 
kunnen zij ook onderdeel uitmaken van de maatschappij en hebben zij meer sociale contacten. Stichting 
RaceRunning Nederland stimuleert en faciliteert verenigingen (atletiek- en wandel-) om RaceRunning in het 
reguliere sportaanbod op te nemen. Team RaceRunning Nederland laat potentiële atleten kennismaken met 
RaceRunning. Door het geven van lezingen, clinics en proeflessen vergroot Team RaceRunning Nederland de 
bekendheid van RaceRunning bij zowel de doelgroep als bij professionals die met mensen uit de doelgroep 
werken, om op die manier zoveel mogelijk mensen met een mobiliteit beperking de kans te geven om aan 
RaceRunning te doen en om lid te worden van een vereniging. 

Visie: 
De langetermijnvisie van Stichting RaceRunning Nederland is dat álle mensen (kinderen, jongeren en 
volwassenen) uit de doelgroep in Nederland de mogelijkheid hebben in hun eigen woonomgeving lid te 
worden van een reguliere sportvereniging en daar aan RaceRunning te doen. 
Het uiteindelijke en lange termijn doel van Stichting RaceRunning Nederland is structurele borging 
van RaceRunning als para-atletiek sport binnen reguliere atletiekverenigingen, onder auspiciën van de 
Atletiekunie. 
 
Doelgroep: 
De primaire doelgroep voor de Stichting RaceRunning Nederland bestaat uit alle kinderen (en hun ouders), 
jongeren en volwassenen met een chronische aandoening die niet zelfstandig kunnen lopen of rennen. Het 
betreft personen die (regelmatig) een loophulpmiddel en/of (deels) een rolstoel gebruiken, of wel zelfstandig 
kunnen lopen maar vallen als zij gaan rennen. Hierbij kun je denken aan kinderen, jongeren of volwassenen 
met o.a. Cerebrale Parese, Spina Bifida, niet aangeboren hersenletsel, Multiple Sclerose, hersenbloeding, 
spierziekten, stofwisselingsziekten of syndromen. Secundaire doelgroep vormen ook trainers en 
bestuursleden bij sportverenigingen en professionals in instellingen waar de primaire doelgroep naar school 
gaat, revalideert of woont een doelgroep voor de Stichting. 
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Doelstellingen: 

Doelstelling 1. Vergroting van het totale aantal RaceRunningatleten in Nederland 
Realisatie van dit doel volgt uit een aantal aparte projecten die nauw met elkaar verband houden. In 
de projecten is onderscheid tussen kinderen en volwassenen omdat voor hen verschillende acties en 
verschillende communicatie nodig is. 

•	 Project 1A. Vergroting van het aantal reguliere atletiekverenigingen dat RaceRunning voor 
  kinderen aanbiedt  
Gezien de ‘blinde vlekken’ op ons landkaartje (https://racerunning.nl/alle-locaties) en de door 
ouders gewenste maximale reisafstand van 20 kilometer, denken wij dat er nog ruimte is voor 9 
nieuwe atletiekverenigingen die een RaceRunninggroep voor kinderen zouden kunnen starten. 
In de komende 3 jaar is het streven om elk jaar 3 verenigingen te ondersteunen bij de opstart. 

•	    Project 1B. Ondersteuning van Atletiek- en wandelverenigingen bij het opzetten van 
RaceRunning voor volwassenen 
De meeste bestaande RaceRunninggroepen bestaan uit kinderen onder de 18 jaar. Soms traint 
daar een volwassen persoon bij, maar dit is niet ideaal, zowel voor de kinderen als voor de 
volwassenen niet. Het opzetten van RaceRunninggroepen voor alleen volwassenen is nodig 
voor passende trainingsvormen en sociale contacten. Dit vereist een andere aanpak en een 
andere trainer. De komende 3 jaar is het streven om elk jaar 3 verenigingen te ondersteunen 
met het opzetten van een groep voor volwassenen.

•	  Project 1C. Het aantal atleten per RaceRunninggroep vergroten 
Voor 2021-2023 is de ambitie elk jaar het aantal RaceRunningatleten te vermeerderen met 50 
atleten per jaar (15 kinderen en 35 volwassenen). Sommige trainingsgroepen hebben een klein 
aantal atleten. Dit maakt een groep kwetsbaar. Wanneer één deelnemer stopt of geblesseerd 
raakt, wordt de groep soms zo klein dat een leuke, goede training niet meer mogelijk is en 
de groep mogelijk zou worden opgeheven. De groei ambitie wordt nagestreefd door leden 
werving en RaceRunning interessant te houden voor atleten door organisatie van de Dirk Kuyt 
Foundation Regiocompetitie in samenwerking met de Dirk Kuyt Foundation.  

Doelstelling 2. Het vergroten van inclusie van RaceRunningatleten
Inclusie van RaceRunningatleten in de vereniging en ook in de maatschappij is belangrijk en verdient extra 
aandacht omdat het niet vanzelf gaat. Ook dit doel wordt nagestreefd door een aantal aparte projecten die 
nauw met elkaar verband houden. Deze projecten onderscheiden zich naar doelgroep, namelijk gericht op 
kinderen en gericht op volwassen omdat er andere acties bij horen. 

•	   Project 2A. Aandacht voor inclusie door het organiseren van workshop/nascholing voor 
RaceRunningtrainers en andere betrokkenen (vrijwilligers of bestuursleden) van verenigingen 
Het beoogde resultaat na 3 jaar is dat er een workshop/nascholing voor RaceRunningtrainers 
en anderen is ontworpen, en dat deze workshop in elk van de huidige zeven regio’s is gegeven. 
Bijkomend voordeel van het organiseren van regionale bijeenkomsten is dat de trainers uit de 
regio elkaar  ontmoeten, zich ontwikkelen door kennis delen en mogelijk nog meer informatie 
uitwisselen.  

Meerjaren beleidsplan RaceRunning 2021-2023
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•	 Project 2B. Opzetten en uitvoeren van het ‘Maatjesproject’ in het kader van inclusie 
Een doel van ons beleidsplan is dat mensen met en zonder beperking samen kunnen sporten. 
Dit gaat niet altijd vanzelf. In dit Maatjesproject wordt aan de RaceRunningatleet een valide 
‘maatje’ (lid van de vereniging of vrijwilliger) gekoppeld. Het maatje traint regelmatig samen 
met de RaceRunningatleet en begeleidt hem/haar tijdens reguliere loopevenementen. Mogelijk 
kunnen ook maatjes gezocht worden voor volwassenen die graag samen ‘een blokje om’ 
wandelen. In de komende 3 jaar willen we voor (minimaal) 10 jonge RaceRunningatleten een 
maatje vinden. Alle best-practices zullen verzameld worden in een werkboek waar verenigingen 
zelf mee aan de slag kunnen.

Doelstelling 3. Structurele borging
Het uiteindelijke wens van Stichting RaceRunning Nederland is structurele borging van RaceRunning 
als para-atletieksport bij reguliere verenigingen onder auspiciën van de Atletiekunie. Om dit te bereiken 
werkt de Stichting inmiddels nauw samen met de Atletiekunie. Op dit moment biedt de Atletiekunie ook 
al een eendaagse scholing voor beginnende RaceRunningtrainers, gegeven door docenten vanuit Team 
RaceRunning Nederland. In de toekomst zal ook gewerkt worden aan nascholing voor meer gevorderde 
trainers en een specifieke scholing voor het trainen van volwassenen. Samen met de Atletiekunie werken 
we aan een project om deelname van RaceRunningatleten aan loopevenementen te stimuleren en 
organisaties te helpen bij het realiseren van eventuele aanpassingen aan het evenement (parcours en 
organisatorisch). RaceRunning als structureel onderdeel van het Open Nederlands Kampioenschap hoort 
ook bij de structurele borging.   

Werkzaamheden van de Stichting
Realisatie van de doelstellingen 
Voor het realiseren van de doelstellingen zijn verschillende activiteiten noodzakelijk. In de onderstaande 
alinea’s beschrijven we de door ons voorgenomen activiteiten voor de komende drie jaar.  
 

Het opzetten van nieuwe 
RaceRunninggroepen, zowel voor kinderen  
als volwassenen.
Het opzetten van een nieuwe RaceRunninggroep voor kinderen start met het zoeken naar een geschikte 
atletiekvereniging in de ‘blinde vlekken’ van ons landkaartje. Hiervoor is regelmatig overleg nodig met 
buurtsportcoaches, sportservice medewerkers, bestuur van de betrokken verenigingen en potentiële 
trainers. Indien betrokkenen lokaal akkoord zijn dan wordt een datum voor een startbijeenkomst/
clinic gekozen. Potentiële nieuwe atleten zullen in de omgeving van desbetreffende atletiekvereniging 
geworven worden door bv mytylscholen aan te schrijven. In dit kader is al samenwerking gevonden 
met Fitkids en CP Nederland, en zal mogelijk samenwerking gezocht worden met de Esther Vergeer 
Foundation. Team RaceRunning Nederland  ondersteunt de desbetreffende vereniging in PR en 
fondsenwerving voor de vereniging, door het uitlenen van RaceRunners en door begeleiding aan 
de trainers. Na de voorbereidingsperiode verzorgt Team RaceRunning Nederland een clinic c.q. 
startbijeenkomst. Het opstarten van RaceRunninggroepen voor volwassenen verloopt ook volgens 
bovengenoemde werkwijze. De zoektocht naar een geschikte vereniging zal echter drieledig zijn: naast 
het zoeken naar totaal nieuwe verenigingen, zullen wij contact opnemen met verenigingen die al wel een 
RaceRunninggroep voor kinderen hebben om te onderzoeken wat er nodig is om ook een groep voor 
volwassenen te starten. Daarnaast willen we nadrukkelijk ook wandelverenigingen benaderen, omdat er 
ook atleten zullen zijn, die liever aan RaceRunning willen doen in een wandeltempo. 
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Het vergroten van het aantal 
RaceRunningatleten
Om het aantal RaceRunningatleten te vermeerderen met 50 atleten per jaar (15 kinderen en 35 
volwassenen), willen wij zorgen voor regelmatige voorlichting en PR op de locaties waar potentiele 
RaceRunningatleten te vinden zijn, zoals mytylscholen en (kinder)revalidatiecentra en op platforms 
van bijv. patiëntenverenigingen. Door samen te werken met zorgprofessionals (zoals fysiotherapeuten 
en bewegingsagogen, en via de tweejaarlijkse Support Beurs) willen we zorgen dat de bekendheid 
van RaceRunning toeneemt. Door bv aanwezig te zijn op sportdagen voor mensen met een beperking 
zal iedereen die aan RaceRunning zou willen of kunnen doen op de hoogte gebracht worden van de 
sportmogelijkheden in zijn of haar omgeving. 

Inclusie van RaceRunningatleten bevorderen
Om inclusie van RaceRunningatleten te bevorderen zullen we een workshop/nascholing voor 
RaceRunningtrainers en anderen ontwerpen en regionaal uitrollen. Hierbij zullen we gebruik maken van 
de reeds opgedane ervaringen hiermee. Zo zullen we de huidige praktijk van inclusie inventariseren 
door een enquête en/of focusgroep met atleten, de ouders van jonge atleten en trainers; wat zijn goede 
voorbeelden van inclusie, wat zijn belemmeringen en zijn daar oplossingen voor te bedenken? Deze 
‘best practices’ zullen we beschrijven in ‘werkboek’; te denken valt aan trainingsvormen voor reguliere 
atleten samen met RaceRunningatleten en verenigingsactiviteiten waaraan RaceRunningatleten mee 
kunnen doen, etc. Aan de hand van dit werkboek wordt de workshop/nascholing opgezet. Vervolgens zal 
de workshop bij 1 groep als pilot worden gehouden, zodat er eventueel aanpassingen kunnen worden 
gedaan. Daarna zal de workshop regionaal georganiseerd worden, zodat alle RaceRunningtrainers de 
kans hebben gehad om deze workshop te volgen. 

Voor het Maatjesproject zullen we eerst inventariseren welke atleten behoefte hebben aan een maatje, 
en welke karakteristieken dat maatje zou moeten hebben. Om ‘maatjes’ te vinden zullen we onze social 
media inschakelen en ook die van andere organisaties die al ervaring hebben met maatjes. Veel aandacht 
zal besteed worden aan alle ‘gevonden’ maatjes en wat daar zoals de voordelen van zijn voor beide 
partijen. We gaan alle ‘best practices’ verzamelen in een document of werkboek dat we daarna zullen 
verspreiden onder alle trainers en verenigingen. Zodat ook de verenigingen zelf aan de slag kunnen. 
Ook zal het maatjesproject aandacht krijgen tijdens onze jaarlijkse Inspiratiebijeenkomst voor trainers en 
andere belangstellenden. Het uiteindelijke resultaat van het ‘Maatjesproject’ is dat we een goedlopend 
systeem hebben voor het zoeken en vinden van maatjes. Dat betekent dat er bekendheid moet komen 
voor het Maatjesproject, dus veel PR bij atletiek- en wandelverenigingen, loopclubs en daar buiten. Hierbij 
willen we ook nauw samenwerken met buurtsportcoaches en sportservicemedewerkers. Mogelijk zal er 
ook enige ‘scholing’ voor de maatjes moeten worden ontwikkeld. 

Evenementen
Elk jaar organiseert Team RaceRunning Nederland de nationale RaceRunning Cup, op dit moment voor 
kinderen en  volwassenen samen. Als het moment bereikt wordt dat er te veel deelnemers zijn om een 
compacte chronoloog te plannen zullen er jaarlijks twee aparte Cups georganiseerd worden, eentje voor 
kinderen en eentje voor volwassenen. 

Elk jaar organiseert Team RaceRunning Nederland een inspiratiebijeenkomst voor RaceRunningtrainers en 
andere belangstellenden. Deze bijeenkomst bestaat uit zowel een praktisch als meer informatief deel.  

Vanaf 2021 wordt gewerkt aan het uitrollen van de Dirk Kuyt Foundation Regiocompetitie. In 
deze door Dirk Kuyt Foundation financieel gesteunde Regiocompetitie wordt gestreefd naar een 
samenwerking tussen regionale RaceRunninggroepen. Het doel is om per regio (7 regio’s totaal) drie 

Meerjaren beleidsplan RaceRunning 2021-2023
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RaceRunningwedstrijden per jaar te organiseren, steeds door een andere atletiekvereniging. Sinds 2019 is 
de regio Zuid West hiermee begonnen en zijn de eerste ervaringen opgedaan.

Communicatie, voorlichting en PR
Team RaceRunning Nederland zet sterk in op communicatie via zo veel mogelijk verschillende media 
om zo de kennis over RaceRunning te vergroten bij zowel potentiële atleten, hun ouders en verzorgers, 
trainers, als ook professionals zoals (kinder)fysiotherapeuten, bewegingsagogen, buurtsportcoaches, 
sportservicemedewerkers en (kinder)revalidatieartsen. Team RaceRunning Nederland gebruikt de 
volgende digitale instrumenten: 

Website: 
Onze website https://racerunning.nl bevat alle informatie die nodig is voor zowel atleten, ouders, 
trainers als professionals om veilig aan RaceRunning te kunnen doen. Zo geven wij algemene 
informatie over RaceRunning, maar delen ook nieuwtjes over onze projecten. Alle verenigingen die 
een RaceRunninggroep hebben staan vermeld op ons landkaartje (https://racerunning.nl/alle-locaties), 
inclusief contactgegevens van de trainer en trainingstijden. Daarnaast is er een evenementenkalender met 
geplande clinics, bijeenkomsten of wedstrijden waar RaceRunning atleten aan kunnen deelnemen. Tot slot 
is er informatie te vinden over mogelijkheden tot aanschaf van verschillende soorten RaceRunners. 

Nieuwsbrief: 
Acht keer per jaar wordt een digitale nieuwsbrief naar externe doelgroepen gestuurd, om ze op de 
hoogte te houden over de activiteiten van de Stichting. Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar diverse 
partners zoals kinderen met een lichamelijke beperking, hun sociale omgeving, sponsors en overige 
geïnteresseerden. 

Social media: 
Via social media zoals Facebook, Twitter en Instagram kan informatie op een laagdrempelige manier 
gedeeld worden. Daarnaast beheert de Stichting een whatsappgroep voor RaceRunningtrainers waarin 
regelmatig trainingstips of informatie over wedstrijden of loopevenementen worden gedeeld. 

Internetverkeer: 
We krijgen veel mails van ouders en verenigingen met allerlei vragen die wij zo spoedig mogelijk 
beantwoorden. Regelmatig brengen we via mail of telefonisch mensen met elkaar in contact, zowel ouders 
en trainers, als ook fondsen en verenigingen. Ook bieden wij ondersteuning bij het zoeken naar fondsen 
voor de aanschaf van racerunners voor de vereniging of bij WMO-aanvragen voor individuele atleten. Wij 
onderhouden contact met organisatoren voor loopevenementen, zodat RaceRunningatleten mee kunnen 
doen en zichtbaar zijn bij evenementen. We fungeren echt als vraagbaak over alles wat met RaceRunning 
te maken heeft.

Artikelen:
Daarnaast schrijven wij artikelen over RaceRunning voor tijdschriften zowel voor professionals als voor de 
doelgroep en hun ouders. 

Presentaties:
We willen presentaties geven op congressen voor professionals, zoals (kinder)fysiotherapeuten, 
bewegingsagogen, buurtsportcoaches en revalidatieartsen. Zeker in deze COVID-19 tijd willen we inzetten 
op het organiseren van webinars.
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Partnerschap
Stichting RaceRunning Nederland werkt nauw 
samen met de Atletiekunie. RaceRunning is 
een para-atletieksport en de Atletiekunie heeft 
inmiddels een bestuurslid met para-atletiek 
in zijn portefeuille. Samen met medewerkers 
van de Atletiekunie werken we aan projecten 
zoals het ondersteunen van organisaties 
van loopevenementen om meer para-atleten 
te laten deelnemen en het organiseren 
van trainerscursussen voor beginnende en 
gevorderde RaceRunningtrainers. Afhankelijk 
van de internationale ontwikkelingen op het 
gebied van para-atletiek en RaceRunning zal 
de Atletiekunie een steeds grotere rol kunnen 
gaan spelen. Dit met name als RaceRunning als 
paralympisch onderdeel wordt erkend.
Stichting RaceRunning Nederland heeft veel contact met Uniek Sporten, buurtsportcoaches en 
sportservicemedewerkers. Daarnaast heeft Stichting een samenwerking opgezet met Fitkids en CP 
Nederland. Ook bestaat goed contact met Gehandicaptensport Nederland.

Stichting het Gehandicapte Kind
Al sinds 2014 is deze stichting de hoofdsponsor van het Team RaceRunning Nederland. Naar aanleiding 
van de opgedane ervaringen in voorgaande projecten hebben zij de uitleenpool van RaceRunners (deels) 
gefinancierd. Tevens hebben zij met Foppe Fonds en Dirk Kuyt Foundation de racerunnerregeling in het 
leven groepen. 

Organisatie
Algemeen bestuur
Het algemeen bestuur bepaalt het algemeen beleid in samenspraak met het uitvoerende RaceRunning 
projectteam. Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid en financieel beheer. Stichting 
RaceRunning Nederland  heeft een bestuur dat bestaat uit 5 bestuursleden; een voorzitter, secretaris, 
penningmeester en twee bestuursleden met algemene bestuurstaken. De bestuurders genieten geen 
beloning voor hun werkzaam-heden. 
Voorzitter: Petra van Schie
Secretaris: Arnoud Edelman Bos 
Penningmeester: Lia Hoogsteder 
Bestuurslid: Laura Bonouvrie 
Bestuurslid: Jacqueline Landman
 
Het bestuur komt tenminste 2 keer per jaar bijeen om de voortgang van de projecten van  Stichting 
RaceRunning Nederland te evalueren. De doelstellingen in het beleidsplan worden hierbij als leidraad 
gebruikt. Verder vergadert het bestuur indien de voorzitter hiertoe het initiatief neemt, of indien twee of 
meer bestuursleden hierom verzoeken. 

Projectteam
Petra van Schie, Henriëtte Stemerdink en Arnoud Edelman Bos zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 
de dagelijkse gang van zaken en activiteiten van de Stichting RaceRunning Nederland. Zij vormen 
het kernteam dat de projecten ten uitvoer brengt en zij ontvangen hiervoor een vergoeding vanuit 
projectfinanciering door fondsen (tot maart 2021 het Gehandicapte Kind, FNO Klein Geluk en Fonds SGS 
van Zilveren Kruis). Zij zijn in dienst bij de afdeling revalidatiegeneeskunde van Amsterdam UMC, locatie 
VUmc.
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Team RaceRunning Nederland
Het uitvoerende projectteam wordt ondersteund door de onbezoldigde teamleden Elske Warners, 
Sietske de Weers, Harry Jan Keizer en Ramon Storm. Dit Team RaceRunning Nederland vergadert 
regelmatig digitaal of op locatie om de voortgang van de diverse projecten te waarborgen en om 
onderlinge praktische afspraken te maken. Het team werkt nauw samen met de atletiekverenigingen, 
trainers, ouders, professionals zoals kinderfysiotherapeuten, bewegingsagogen, buurtsportcoaches, 
sportservicemedewerkers en medewerkers van de Atletiekunie. Indien mogelijk worden ook studenten 
van verschillende ‘beweegopleidingen’ (zoals fysiotherapie, sportkunde en bewegingsagogiek) 
ingeschakeld. Voor communicatie en social media huurt de Stichting ook professionals in.

Afwezigheid winstoogmerk
Stichting RaceRunning Nederland heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de statuten en uit de feitelijke 
werkzaamheden. De Stichting laat alle behaalde opbrengsten ten goede komen van haar doelstellingen.

ANBI
De Stichting is opgericht op 12 december 2019 en wil een ANBI status verwerven vanaf die datum.

Hoe wordt de Stichting gefinancierd?
De Stichting RaceRunning Nederland is geheel afhankelijk van donaties. Het lopende project ‘Borging van 
RaceRunning in Nederland (maart 2019-maart 2021) wordt gefinancierd door hoofdsponsor Stichting het 
Gehandicapte Kind, FNO Klein Geluk en Fonds SGS van Zilveren Kruis. 
Voor de projecten uit dit meerjarenbeleidsplan zoekt de Stichting financiering bij verschillende sponsoren 
zoals Stichting het Gehandicapte Kind, Dirk Kuyt Foundation, Fonds Gehandicaptensport en andere 
fondsen. Om nog meer mensen met een lichamelijke beperking ook in de toekomst te kunnen laten 
sporten is structurele financiering noodzakelijk. We zetten daarom in op vooral meerjarige zekerheid 
van fondsen (3- jarige financiële afspraken). De mogelijkheid van een ‘fonds op naam’ bij Fonds 
Gehandicaptensport zal nader onderzocht worden.

Vanuit de ANBI voorwaarden dient iedere Goede Doelen organisatie ten minste 90% van de uitgaven aan 
het algemeen nut te besteden. Als Stichting RaceRunning Nederland hebben we de ambitie om inderdaad 
minimaal 90% van de kosten te besteden aan onze projecten. 

Fondsenwerving
De Stichting heeft op dit moment geen mankracht om zelf grootschalige fondsenwervende activiteiten op 
te zetten. Wel is het mogelijk dat bezoekers van onze website een donatie doen.
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Meerjarenbegroting 2021-2023

Begroting Kinderproject jaar 2021 jaar 2022 jaar 2023
Deelprojecten
Atletiekverenigingen helpen starten 15.000 15.500 16.000
Inclusie verhogen + werkboek/training 10.000 10.000 6.000
Maatjes project 10.000 10.000 10.000
Voorlichting professionals/ werkbezoek 5.400 5.275 5.500
Artikelen schrijven voor tijdschriften 5.100 5.100 5.375

Materieel
Reiskosten 1.000 625 625

Implementatie
Website en nieuwsbrieven 3000 3000 3000
PR materiaal 500 500 500
accountantskosten 3000

Begroting Volwassenproject
Deelprojecten
Atletiekverenigingen helpen starten 15.000 15.500 16.000
Maatjes project 10.000 10.000 10.000
Trainerscursus ‘gevorderden’+ try-out + verbeteren 7.000
Workshop materiaalkennis RaceRunner 6.000
Trainerscursus Wedstrijden en ‘Top’ trainen 5.000
Voorlichtingsavonden revalidatiecentra/woonvormen 5.500 5.800 3.875
Samenwerking Atletiekunie (project management) 3.000 3.000 3.000
Artikelen schrijven voor tijdschriften 5.000 5.200 5.000

Materieel
Reiskosten 1.000 1.000 625

Implementatie
Website en nieuwsbrieven 3000 3000 3000
PR materiaal 500 500 500
accountantskosten 3000

RaceRunning Cup 5.000 5.000 5.000
Inspiratiebijeenkomst 5.000 5.000 5.000
Dirk Kuyt Foundation Regiocompetitie 10.000 10.000 10.000
TOTAAL 120.000 120.000 120.000
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