
Bestuurlijk jaarverslag 2021 Stichting Foppe de Haan Fonds

Het Foppe Fonds zet zich in voor kinderen en jongeren voor wie sporten of spelen niet 
vanzelfsprekend is vanwege hun lichamelijke of verstandelijke beperking of omdat hun ouders door 
financiële omstandigheden hun kind niet kunnen laten sporten. Door te sporten of te spelen krijgen 
kinderen energie en levenslust. Daarvoor zamelt het Foppe Fonds geld in om dit vervolgens te 
besteden aan specifieke projecten of het voorzien in individuele aanvragen zodat kinderen en 
jongeren met een beperking kunnen spelen en sporten. Door het geven van een bijdrage kan het 
Foppe Fonds ervoor zorgen dat een kind weer straalt en plezier heeft. Zelfs als het allemaal even niet 
gemakkelijk is: een kind hoort te spelen!

Evenals in 2020 liep het ook in 2021 niet zoals we gewend zijn. De totale baten kwamen in beide 
‘Corona-jaren’ uit op rond € 84.000 terwijl dit in 2019 nog € 146.000 bedroeg. De gevolgen van de 
Corona maatregelen waren voor het Foppe Fonds duidelijk merkbaar. Maar gelukkig nam het aantal  
geldwervingsactiviteiten en giften door derden toe en kon in 2021 weer de golfdag Foppe Open 
gehouden worden.  We zijn erg verheugd met dit resultaat. Vermeldenswaardig is dat we in 2020 
werden verblijd met een éénmalige gift van € 50.000 wat ‘de schade’ toen heeft beperkt. 

Het aantal aanvragen liep in 2021 behoorlijk af. Dit heeft ook alles met de Corona situatie te maken. 
Veel activiteiten waarvoor we een ondersteunende bijdrage hadden toegezegd kwamen niet tot 
uitvoering. Ook de individuele aanvragen bleven achter omdat de aanvragers gewoonweg niet 
konden sporten.  

In 2021 liep het Frame Running project nog steeds en blijkt een groot succes te zijn. Het Foppe Fonds 
zal ook in 2022 hieraan aandacht besteden en waar mogelijk bijdragen aan een verdere zichtbaarheid
van de Race-Runners, zowel in de atletiek als ook in het dagelijkse leven. 

In 2018 zijn de eerste stappen gezet om het zeilen voor kinderen en jongeren uit onze doelgroep in 
samenwerking met een aantal watersportverenigingen in Friesland en met Sport Fryslân op te 
pakken. In 2019 is het wedstrijd G-zeilen dat gekoppeld is aan de Sneekweek door het Foppe Fonds 
ondersteund. Door Corona gaat de Sneekweek voor deze doelgroep in 2020 en 2021 niet door. De 
door het Foppe Fonds toegezegde gelden blijven staan voor de volgende edities. 

Onze ambassadeurs Rixt van der Horst, Tristan Bangma, Alyda Norbruis en Lutz Jacobi hebben bij 
meerdere evenementen aangetoond een belangrijke schakel te zijn tussen het fonds en de te 
bereiken doelgroep. Het bestuur wil de ambassadeurs daarom wederom hartelijk danken voor hun 
inzet. Rixt, Tristan en Alyda zijn topsporters die laten zien dat het hebben van een beperking geen 
belemmering hoeft te zijn om (top)sport te bedrijven en dromen te realiseren. Rixt en Tristan hebben
concrete plannen om in 2024 deel te nemen aan de Paralympics  in Parijs. Het afgelopen jaar van 
Corona-gerelateerde teleurstellingen hebben alle drie met hun wilskracht en doorzettingsvermogen 
meer dan tevoren laten zien een geweldig voorbeeld voor de doelgroep van het Foppe Fonds te zijn.  
Wij zijn er meer dan trots op dat zij zich als ambassadeurs aan het Foppe Fonds willen verbinden. 

Naast voornoemde projecten heeft het fonds ook in 2021 weer kunnen voorzien in diverse 
individuele aanvragen. Onder andere is bijgedragen aan de aanschaf van diverse elektrische 
sportrolstoelen. Daarbij zien we dat meerdere gebruikers van de sportstoelen uit het destijds 
uitgevoerde 100-rolstoelen project hun stoel tot op de draad hebben versleten en nu weer een 
aanvraag doen. Een herhaling waar we blij mee zijn. Met de genoemde gift van € 50.000 zijn we in 
staat om de komende aanvragen voor financiële ondersteuning bij de aanschaf van eigen rolstoelen 
te honoreren. 



Ook heeft het fonds financieel kunnen bijspringen bij de organisatie van diverse sportevenementen 
ten behoeve van de doelgroep. 

Het stemt tevreden om aan zoveel zaken voor onze doelgroep iets te kunnen betekenen. 

Door de lockdown was er in 2020 en 2021 beperkt of geen plaats voor sociale evenementen. We 
hopen aan het eind van die tunnel te zijn en we zijn vol vertrouwen dat bedrijven, serviceclubs, 
verenigingen en particulieren zich weer gaan inzetten voor het Foppe Fonds en daarmee omkijken 
naar ‘onze’ kinderen en jongeren die zo hard een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Een 
steuntje dat het Foppe Fonds in veel gevallen kan geven dankzij de steun van gulle gevers. 

Het goede nieuws is dat we het Foppe Open golfevent 2022 weer kunnen organiseren. Op 20 
september hopen we weer een geslaagd evenement te beleven, waarbij gezelligheid, sportiviteit en 
inzet voor het goede doel hand in hand gaan.

Het bestuur van het Foppe Fonds bedankt de Raad van Toezicht voor haar werkzaamheden voor het 
toezichthouden, maar vooral voor het meedenken in 2021. Een toezichthoudend en meedenkend 
orgaan is voor een stichting als het Foppe Fonds onmisbaar en houdt het bestuur scherp. 

Foppe de Haan heeft zich in 2021 wederom veel ingezet voor het Foppe Fonds. De betrokkenheid  
van Foppe bij het fonds, het bestuur en vooral bij de kinderen en jongeren waar het fonds zich sterk 
voor maakt, werkt enthousiasmerend en motiverend. Daarvoor wil ik namens het bestuur Foppe 
hartelijk bedanken.
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