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Bestuur

Voorwoord
Toen mijn voetbalvriendin Luzdary op 12-jarige leeftijd door de
gevolgen van een hersentumor niet langer haar voetbaldroom
waar kon maken, heeft dat veel indruk op mij gemaakt. Samen
besloten we ruim 10 jaar later, in 2018, om het avontuur toch
weer aan te gaan. Ik werd namelijk getipt dat er een voetbalkamp zou worden georganiseerd in Spanje voor meiden die net
als Luzdary motorische problemen ervaren door een
hersenbeschadiging. “Luz, daar moeten we heen!”
Een paar weken later stonden we daar met gelukstranen op het
kunstgrasveld, omdat we voor het eerst in lange tijd simpel een
balletje aan het trappen waren. Samen met de 9 Spaanse,
2 Nederlandse en 2 Japanse deelneemsters en een groepje
gepassioneerde begeleiders bedacht we: dit moet voor veel meer meiden toegankelijk worden!
Luzdary bleek lang niet de enige potentiële speelster in Nederland te zijn. Jaarlijks worden ongeveer
400 kinderen geboren met cerebrale parese (CP). En aanvullend zijn er nog eens 650.000 mensen met
een niet-aangeboren hersenaandoening (NAH). De algemene deler voor mensen met CP en NAH is het
hebben van motorische uitdagingen door een hersenbeschadiging. Sport blijkt bij uitstek één van de
middelen te zijn om de motorische ontwikkeling te stimuleren. Evenals bevordering voor zelfacceptatie en
sociale inclusie.
Nederlands is een voetballand, voor mannen en vrouwen van alle leeftijden. De opkomst van het
vrouwenvoetbal is een mooi voorbeeld van hoe de sport blijft groeien. Ook onder vrouwen met CP of
NAH is voetbal erg geliefd.
Nederlandse mannen hebben al sinds 1976 de kans om zich, al dan niet naast reguliere
voetbalactiviteiten, te verbinden door middel van CP-voetbal. Dit is een aangepaste voetbalvariant zeer
geschikt voor mensen met CP en NAH. CP-voetbal voor vrouwen is pas sinds 2018 in ontwikkeling en
blijkt een schot in de roos te zijn voor vrouwen met CP of NAH om zich verder te ontwikkelen en meer
plezier te beleven aan de voetbalsport. Om de doelgroep nòg beter te kunnen bedienen en bereiken is op
7 februari 2020 de Stichting CP-Voetbal Vrouwen (Stichting CPVV) opgericht.
Voetbal is van iedereen. Ook van meiden en vrouwen met cerebrale parese (CP) of een nietaangeboren hersenaandoening (NAH). Samen creëren wij mogelijkheden voor CP-voetbal
vrouwen. En doen wij mee bij het creëren van een inclusievere samenleving.
Naast deze mooie woorden, vertellen wij u graag meer over onze visie, missie, ambities en
samenwerkingsverbanden. Ook wordt de ANBI status verder toegelicht in dit document.
Goed om te weten: het beleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en gepubliceerd op de website
www.cpvoetbalvrouwen.nl.
De website is tevens een platform om meer te lezen en te zien over de weg die wij als stichting
bewandelen. Loopt u met ons mee? U bent van harte welkom om bij te dragen door middel van aandacht,
vrijwilligerswerk, donaties of iedere andere uiting van support.
Namens de betrokkenen,

Gabriëlla van Driel
Voorzitter
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2.

Maatschappelijke relevantie en context

Sport en bewegen is zeer belangrijk voor de gezondheid van de bevolking, hieronder vallen onder andere
psychologisch, fysiek en sociaal emotioneel welzijn 1. Sport en bewegen is ook cruciaal voor de
gezondheid van mensen met een motorische beperking2. Wetenschappelijk is bewezen dat jongeren met
een motorische beperking minder vaak deelnemen in een vrijetijdsactiviteit dan jongeren zonder een
beperking3
Jongeren met een motorische beperking, waaronder cerebrale parese en niet aangeboren
hersenaandoeningen, blijken het een uitdaging te vinden om te sporten. Oorzaak hiervan is dat jongeren
met een motorische beperking minder steun ervaren op sociaal domein en negatieve ervaringen hebben
bij gehandicaptensport.4
Het creëren van eerlijke kansen voor mannen en vrouwen met en zonder beperking staat (inter)nationaal
hoog op de agenda. Zo is inclusief sporten en bewegen één van de speerpunten van het in 2018
afgesloten Nationale Sportakkoord van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in
samenwerking met vele (maatschappelijke) partners 5.

3.

Ons ideaal

3.1

Missie

Stichting CPVV staat voor een inclusieve samenleving waarin mensen met een beperking, binnen onze
doelgroep specifiek vrouwen met cerebrale parese of een niet aangeboren hersenaandoening,
vanzelfsprekend volledige aansluiting vinden in met name de sportwereld. Deze inclusiviteit, de volledige
aansluiting, kenmerkt zich door een gevoel van verbinding, gelijke kansen en mogelijkheden en sociale
acceptatie.

3.2

Visie

Om inclusiviteit en volledige aansluiting voor vrouwen met cerebrale parese of een niet aangeboren
hersenaandoening te stimuleren richt stichting CPVV zich op verbinding via de voetbalsport tussen
mensen met en zonder een (fysieke) beperking. Dit doen wij door informatie- en ervaringsuitwisseling en
verbinding door sport(activiteiten).
Het gevoel van inclusie geeft voor vrouwen met een beperking een veilig wereldbeeld en zelfbeeld, dan
wel plek binnen deze wereld. Door de combinatie van betrokkenheid van de omgeving, het behoren bij
een team èn individuele aandacht bevorderen we de sociaal-emotionele ontwikkeling. Voorbeelden
hiervan zijn het bevorderen van emotionele (en fysieke) zelfredzaamheid, zelfacceptatie, zelfvertrouwen,
samenwerken, vriendschappen en assertiviteit.
De sportactiviteiten richten zich op het verder ontwikkelen van fysieke vaardigheden (spierkracht en
balans) en het ontdekken van fysieke mogelijkheden bij het hebben van een beperking.
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3.3

Ambitie

De ambitie voor de periode 2020-2023 is een groeiende bewustwording van CP en NAH en de
mogelijkheden van het leven met CP en NAH bij de doelgroep en de omgeving. Doel is verbinding leggen
door middel van het opbouwen van een netwerk van fysiotherapeuten, sportconsulenten,
revalidatieartsen, scholen en vergelijkbare professionals en organisaties.
Naamsbekendheid van de stichting vergroten door zichtbaar te zijn door middel van digitale en nondigitale middelen èn het organiseren en faciliteren van (structurele) activiteiten.
Het consolideren en gestaag laten groeien van de spelersgroep, die met plezier deelneemt aan de
activiteiten die de stichting organiseert met alle positieve bijkomstigheden van dien. Doel is de spelers die
in de hogere leeftijdscategorie zitten zelf ambassadeur van de verbinding te laten worden om continuïteit
te waarborgen.

3.4

Doelstelling

Het verbinden van vrouwen in het algemeen en in de voetbalsport in het bijzonder bij wie cerebrale parese
of een andere vergelijkbare hersenaandoening is gediagnosticeerd. Stichting CPVV wil daarnaast lokale en
(inter)nationale bewustwording creëren omtrent het leven met (deze) beperkingen. Ook de noodzaak van
inclusiviteit in het algemeen en de voetbalsport in het bijzonder, het bevorderen van de lichamelijke,
psychische en sociaal-emotionele ontwikkeling bij deze vrouwen en het behartigen van de belangen van
deze groep in de samenleving vormen onderdeel van onze doelstelling

4.

Doelgroep

De doelgroep voor de activiteiten van Stichting CPVV zijn meiden en vrouwen met cerebrale parese (CP)
of een niet-aangeboren hersenaandoening (NAH) in Nederland.
Overeenkomstig hebben de deelneemsters een hersenbeschadiging die motorische verstoringen
veroorzaakt. Bijkomend kunnen de deelneemsters nevenverschijnselen van de hersenbeschadiging
ondervinden, zoals epilepsie, een (licht) verstandelijke beperking, discrepant intelligentieprofiel,
problemen met zicht of gehoor en/of vermoeidheidsklachten. Aangezien CP of NAH verschillende
uitingsvormen hebben, is een voorwaarde voor deelname dat deelneemsters zich zelfstandig (zonder
hulpmiddelen als een rolstoel of rollator) kunnen voortbewegen.
Meiden en vrouwen met aandoeningen met een vergelijkbare uitingsvorm als de beschreven CP of NAH
symptomen behoren ook tot de doelgroep.
Het leeftijdsadvies bedraagt deelname vanaf 6 jaar voor lokale en nationale activiteiten. Er is geen
bovengrens voor deelname, behalve dat per individu wordt bekeken of de groep op dat moment past bij
de wensen en behoeften van beide partijen.

4.1

Cerebrale Parese (CP)

Cerebrale Parese (CP) beschrijft een groep aandoeningen die worden gekenmerkt door een permanente
(maar niet onveranderlijke) lichamelijke handicap die beweging beïnvloedt. Het is een neurologische
stoornis veroorzaakt door een hersenletsel vóór, tijdens of kort na de geboorte. Er zijn vier hoofdtypen van
CP, afhankelijk van het getroffen gebied van hersenen; spastisch, dyskinetisch, atactisch en gemengd.
Spastische CP kan verder worden gecategoriseerd door het deel van het lichaam dat het beïnvloedt:
monoplegie, hemiplegie, diplegie en quadriplegie.
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Monoplegie

hemiplegie

diplegie

quadriplegie

De grove motoriek van kinderen en jongeren met CP kan worden onderverdeeld in 5 verschillende
niveaus met behulp van een tool, het Gross Motor Function Classification System genoemd
(GMFCS). Bij type 1 en 2 wordt onder andere CP-voetbal als mogelijke sport geadviseerd. Bij type 3 en 4
kan framevoetbal uitkomst bieden. Type 5 biedt sportmogelijkheden in de vorm van powervoetbal. .
GMFCS

Iedereen met CP heeft unieke uitingsvormen. In sommige gevallen is ook een verstandelijke beperking of
problematiek met geheugen of planning een gevolg van de hersenbeschadiging.
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4.2

Niet-aangeboren hersenaandoening (NAH)

Mensen die op latere leeftijd door een tumor of trauma in de hersenen dezelfde motorische problematiek
ervaren, behoren eveneens tot de doelgroep van CP-voetbal. Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is elke
afwijking of beschadiging van de hersenen die na de geboorte is ontstaan. Hersenletsel kan verschillende
oorzaken hebben zoals een hersentumor, een stofwisselingsstoornis, een infectie of een ongeval.
Ongeveer 75% van mensen met een NAH heeft een lichamelijke beperking, al dan niet gecombineerd met
cognitieve of neuropsychologische stoornissen.
Ongeveer 650.000 mensen ervaren beperkingen als gevolg van hersenletsel. Dat is ruim 3,5% van de
Nederlandse bevolking. Momenteel komen er ruim 130.000 mensen per jaar bij met hersenletsel. Van de
130.000 zijn ongeveer 19.000 kinderen en jongeren (tot 24 jaar).

5.

Activiteiten

De activiteiten georganiseerd door Stichting CP-voetbal Vrouwen dienen van een hoog kwaliteitsniveau te
zijn. Dit betekent voor ons:
- gediplomeerde, competente en ervaren trainers/coaches/instructeurs;
- competente en ervaren assistenten/begeleiders;
- veiligheid door aanwezigheid van medisch verantwoordelijke met geldig EHBO certificaat;
- veiligheid door gebruik van protocollen voor epilepsie en andere nevenaandoeningen of behoeften;
- goede randvoorwaarden op het gebied van locatie, kleding, materialen, programmering;
- duidelijke communicatie rondom en tijdens activiteiten;
- open en inclusieve sfeer van alle betrokkenen op het gebied van diversiteitskenmerken;
- transparante samenwerking met derden.
De activiteiten van de Stichting CPVV kunnen worden onderverdeeld in voetbaltrainingen,
oefenwedstrijden, teamuitjes, activiteiten van samenwerkingspartners en internationale evenementen.
Voetbaltrainingen
Voetbaltrainingen zijn een stabiele factor voor de deelnemers. De trainingen zorgen voor verbinding met
de stichting en tussen de deelnemers. Frequent sporten bevordert tevens de fysieke gezondheid.
Trainingen vinden ongeveer 2 tot 3 keer per maand plaats. De trainingen worden op zondagen
georganiseerd van 10.00 – 12.00. Voetbalvereniging Cabauw (Nicolaas van Catsweg 9, Lopik) sponsort
het gebruik van haar velden en facilitaire voorzieningen. De trainingen worden per kwartaal gepland,
waarbij rekening wordt gehouden met zomer- en winterstop en schoolvakanties.
Oefenwedstrijden
Er wordt geprobeerd zeker één keer per kwartaal (bij voorkeur twee keer per kwartaal) een oefenwedstrijd
te spelen. Er worden oefenwedstrijden gespeeld tegen reguliere teams of para-voetbalteams. Doel van
het organiseren van oefenwedstrijden is het versterken van het teamgevoel, het vergroten van de
bekendheid van CP-voetbal en het ondersteunen van de sociaal emotionele en algemene ontwikkeling
van de deelnemers.
Teamuitjes
De teamuitjes richting zich voornamelijk op het creëren van meer zelfvertrouwen, samenwerking en
andere persoonlijke leerdoelen. Op een veilige en verantwoorde manier kunnen de deelneemsters
activiteiten ondernemen die in minder gespecialiseerde omgevingen soms worden afgeraden door de
motorische uitdagingen van de deelneemsters. Voorbeelden zijn klimmen, snowboarden en survivallen.
Activiteiten van samenwerkingspartners
De deelnemers van Stichting CPVV streven ernaar om deel te nemen aan activiteiten die door
samenwerkingspartners voor de doelgroep worden georganiseerd. Deelname aan activiteiten van
samenwerkingspartners vergroot de kennis over CP in de omgeving en vergroot het kennisbeeld van de
deelnemers vanuit de stichting over andere vormen van beperkingen. Daarnaast wordt het teamgevoel
versterkt, ontwikkelen de deelnemers hun sociale vaardigheden en zelfredzaamheid.
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Internationale evenementen
De Stichting CP-Voetbal Vrouwen heeft als doel een landelijke dekking van voetbalmogelijkheden voor
vrouwen met CP of een NAH. Dit betekent dat de stichting zich richt op de Nederlandse doelgroep van
vrouwen met deze beperking. De activiteiten die vanuit de stichting worden georganiseerd vinden
voornamelijk plaats in Nederland. Omdat er momenteel niet meerdere CP-voetbal vrouwenteams in
Nederland zijn, is een volledig gelijkwaardig team enkel internationaal te vinden. Stichting CPVV stelt zich
ten doel om minimaal één keer per jaar internationaal contact te leggen met een internationaal CP-voetbal
vrouwenteam (dan wel via Europees- of Wereldtoernooi, dan wel via zelfgeorganiseerd bezoek). De
stichting CPVV is van mening dat contact met internationale CP-voetbalteams past bij de doelstellingen
van de stichting, met name de verbinding van vrouwen met CP en het versterken van sociaal-emotionele
ontwikkeling van vrouwen met een beperking.

6.

Organisatie

6.1

Het bestuur

Het bestuur van Stichting CPVV bestaat uit een oneven aantal leden. Bestuursleden worden benoemd
voor een periode van 3 jaar. De taken en bevoegdheden van het bestuur staan beschreven in de statuten.
Het bestuur vergadert minimaal één keer per jaar en streeft ernaar elk kwartaal bij elkaar te komen.
Vergaderingen (en besluitvorming) worden vastgelegd in de notulen.

6.2

Werkgroep

Stichting CPVV functioneert met behulp van een werkgroep die uit vrijwilligers is samengesteld. Binnen
deze werkgroep bestaan diverse verantwoordelijkheden met betrekking tot voorbereiding, facilitering en
uitvoering. Elk lid van de werkgroep heeft eigen expertise en op basis daarvan worden de
verantwoordelijkheden verdeeld. De werkgroep plus het bestuur wordt ook wel het kernteam genoemd.

6.3

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn heel belangrijk voor Stichting CPVV. Vrijwilligers vormen samen met het bestuur en de
werkgroep een netwerk van mensen die ingezet kunnen worden om activiteiten te organiseren. De oproep
voor vrijwilligers wordt gedaan via het (sociale) netwerk of sociale media. Elke vrijwilliger stelt zijn of haar
competenties, ervaring en beschikbare tijd ter beschikking. Die rol kan veranderen of zich ontwikkelen in
de loop van de tijd. Stichting CPVV waardeert het werk van de vrijwilligers en communiceert hierover
duidelijk en respectvol.

6.4

Beloningsbeleid

Bestuursleden, werkgroepleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Er
worden geen vacatiegelden6 betaald. Zowel bestuursleden, werkgroepleden en vrijwilligers hebben wel
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.
Onkostenvergoeding
Bestuursleden kunnen onvermijdbare (on)kosten die daadwerkelijk gemaakt zijn declareren bij de
stichting. Hier wordt zeer terughoudend gebruik van gemaakt. Voorbeelden van onvermijdbare onkosten
zijn portikosten, drukwerk of benodigdheden voor evenementen.

6

een vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van een vergaderingen of activiteiten
6

7.

Financiën

7.1

ANBI

Stichting CPVV is een algemeen nut beogende instelling. Dit betekent dat 90% van onze activiteiten het
algemeen belang dienen.
Stichting CPVV heeft een ANBI status aangevraagd. De ANBI-status heeft een aantal financiële
voordelen. De belangrijkste voor onze inkomsten zijn de volgende:
- Een ANBI betaalt geen erf- of schenkbelasting:
- Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

7.2

Werving middelen

Stichting CPVV is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. Al het geld dat door de stichting wordt
ontvangen, komt volledig ten goede aan de uitvoering van de doelstelling.
We streven ernaar om van Stichting CPVV een financieel gezonde stichting te maken en te houden.

De stichting werft middelen in de vorm van sponsoring, donaties (giften), subsidies, bijdragen van
vermogensfondsen en crowdfunding.

Sponsoring:

Financiële of materiële steun vanuit een persoon of (meestal) bedrijf, waar tegenover
een prestatie (meestal publiciteit) wordt geboden.

Donatie:

Een gift. Het schenken van geld, goederen of diensten met als doel dat Stichting CPVV
hiermee beter haar doelstelling kan nastreven.

Subsidies:

Financiële bijdrage van de overheid, vaak bedoeld voor het mogelijk maken of in stand
houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder bepaalde voorwaarden.

Fondsenwerving: Het actief werven van bijdragen van vermogensfondsen.
Crowdfunding:

Via een platform op het internet aangeboden aan ‘de crowd’ (het publiek) met het
verzoek te helpen bij de financiering. Het doel is samen met het publiek door middel
van kleine bijdragen het beoogde financiële doel te behalen.

De stichting werft middelen door middel van digitale en non-digitale media, persoonlijke contacten (privé,
zakelijk en via partners van de stichting). Overheid en vermogensfondsen worden veelal schriftelijk
aangeschreven. Ook kunnen middelen worden geworven door het organiseren van speciale acties.
Dagbladen en tijdschriften kunnen worden benaderd om voor de doelstelling steun te werven.
De stichting zal met bestaande donateurs, organisaties en samenwerkingspartners contact onderhouden
en hen voorzien van informatie over activiteiten en behaalde resultaten.
Wanneer bijzondere, meer kostbare, activiteiten worden georganiseerd, kan aan deelnemers een eigen
bijdrage in de vorm van een donatie worden gevraagd. Een voorbeeld hiervan is een internationale
activiteit, waar de deelnemers een eigen bijdrage ten behoeve van vergoeding van reis- of verblijfskosten
kan worden gevraagd. De richtlijn voor de eigen bijdrage is maximaal € 250. Deze activiteiten zullen, net
als alle andere activiteiten van de stichting, een bijdrage leveren aan de doelstelling van de stichting.
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7.3

Boekjaar en jaarstukken

Het boekjaar van Stichting CPVV is gelijk aan het kalenderjaar en loopt van 1 januari t/m 31 december.
Binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar (dus uiterlijk op 1 juli van het daaropvolgende jaar) wordt
het (financiële) jaarverslag gepubliceerd op de website van de stichting (www.cpvoetbalvrouwen.nl).

8.

Samenwerkingsverbanden

De Stichting CPVV streeft naar het ontwikkelen van duurzame, rendabele samenwerkingsverbanden die
bijdragen aan de doelstelling van de stichting en de doelstellingen van de partners.
Huidige samenwerkingsverbanden zijn:
International Federation of CP-Football (IFCPF)
De IFCPF is de internationale federatie voor CP-voetbal en is onder andere verantwoordelijk voor het
faciliteren van ondersteunen van nationale ontwikkelingen op het gebied van CP-voetbal. Stichting CPVV
heeft een ‘club-membership’ bij de IFCPF. Dit houdt in dat deelname aan regionale en internationale
activiteiten van de IFCPF is toegestaan en beide partijen elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen
op het gebied van CP-voetbal. Dit membership geeft geen stemrecht bij verkiezingen of
keuzemogelijkheden van de IFCPF.

Erasmus+ project: Kickstart CP-Football Female (IFCPF)
De Stichting CPVV neemt een adviserende rol in in het door de EU gesubsidieerde Erasmus+ project van
de IFCPF in, welke als doel heeft CP-voetbal voor vrouwen in Europa verder te ontwikkelen. Dit project
wordt een mijlpaal project voor CP-Voetbal voor vrouwen, CP-voetbal in algemeen en parasport. Het
project brengt internationale partners samen voor het bediscussiëren van de meest effectieve en efficiënte
interventies die kunnen worden uitgevoerd voor de ontwikkeling van CP-voetbal voor vrouwen. Het project
streeft naar het hebben van impact op kortere termijn (3 jaar) en naar een cultuurverandering in CPvoetbal waar toekomstige collaboraties van kunnen profiteren.
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)
De Stichting CPVV maakt geen onderdeel uit van de KNVB. Er is goed contact tussen de Stichting CPVV
en de KNVB.
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