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SET Jaarverslag 2018 

Stichting Sport en Transplantatie 

 

1. Inleiding 

In 2018 heeft de stichting Sport en Transplantatie de eerste stappen gezet op weg naar een bredere 

maatschappelijke doelstelling. Daarvoor zijn de statuten aangepast en is een lange termijn plan 

ontwikkeld gericht op de periode 2019 tot 2025. De stichting beoogt in die periode relevant te 

worden voor alle vormen van sport en bewegen die orgaan- en stamcel-getransplanteerden kunnen 

beoefenen. In deze periode wil de stichting groeien naar duizend deelnemers. 

In de eerste helft van 2018 zijn contacten gelegd met potentiële partners voor de doelstellingen van 

SET en is gewerkt aan het realiseren van een aantal basisvoorwaarden. Rondom de zomer zijn de 

huidige leden van SET tijdens een ledendag over de plannen voorgelicht. In het vierde kwartaal van 

2018 is begonnen met het voorbereiden van deelname aan de World Transplant Games in 2019. 

Deelname was de oorspronkelijke doelstelling van de organisatorische voorganger van SET en blijft 

een belangrijk inspiratie- en promotiemoment voor de toekomst. 

2. Bestuur 

In 2018 bestond het bestuur uit de volgende bestuursleden: 

Voorzitter:  Anneke van Limborgh 

Secretaris:  Yvette Draisma 

Penningmeester: Bert Hartman 

Sportcommissie: Arnoud Emke 

Lid:   Ludwina Burgman 

Lid:   Peter van Maurik 

Gedurende 2018 is Frank Kuipers als adviserend lid betrokken geweest bij het bestuur. Hij heeft een 

aantal nieuwe concepten verkend. 

3. Organisatie 

Na het aanpassen van de statuten heeft SET een verzoek ingediend om als ANBI stichting te worden 

aangemerkt vanaf 1 januari 2018. Dit verzoek is in augustus 2018 ingewilligd. Op basis van de 

doelstellingen en de ANBI status zal verder gewerkt worden aan organisatorische verankering door 

erkenning bij het CBF en aansluiting bij NOC/NSF. Ook wordt aansluiting bij de Patiënten Federatie 

Nederland onderzocht.  

Gedurende 2018 is gewerkt aan het uitwerken van het meerjarenplan in jaarlijkse beleidsplannen. Dit 

heeft eind 2018 geleid tot een aantal beleidsbesluiten en een daarbij passende begroting. In 2018 is 

tevens besloten over te gaan tot het opzetten van een voetbalcompetitie, met aangepaste regels. In 

november is het eerste team opgericht. 
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Tevens is in 2018 besloten het Fit-for-Life programma van de WTG federatie te gebruiken als 

startpunt voor het opzetten van recreatieve sportmogelijkheden en een ondersteunende structuur. 

Aan het eind van 2018 is daar het Re-fit-for-life concept aan toegevoegd. De uitwerking daarvan 

wordt opgepakt door de Fit-for-life ambassadeurs, waarvan SET er sinds eind 2018 twee heeft; Aris 

Jan van Ek en Nico Zonneveld. 

4. Ledenaantal 

Aan het eind van 2018 had SET 110 leden. Dit is een daling van 25 ten opzichte van 2017 en wordt 

grotendeels veroorzaakt door het opschonen van het bestand. Er bleek een aanzienlijk aantal leden 

langere tijd al geen contributie te betalen en deze achterstand is volledig weggewerkt, echter met 

een verlies aan leden. 

In 2018 is besloten de contributie aan te passen vooruitlopend op het hebben van verschillende 

vormen van lidmaatschap. Daarmee moet tevens de drempel voor lidmaatschap worden verlaagd. Er 

is een mogelijkheid voor een sportief lidmaatschap echter zonder beoogde deelname aan 

internationale spelen. Tevens kunnen jeugdleden goedkoop lid worden en is een gratis eerste 

lidmaatschap gecreëerd.  

Uit onderzoek blijkt de doelgroep van SET te bestaan uit twintigduizend getransplanteerden waarbij 

er jaarlijks zo’n 1200 bijkomen.  Van deze groep is bekend dat ongeveer 25 procent een duidelijke en 

uitgesproken behoefte heeft aan een vorm van sportbeoefening. Het bestaan van SET blijkt echter bij 

slechts 10 procent bekend te zijn.  

5. Financiële ontwikkelingen 

Een financieel jaarverslag en een balans is over 2018 opgemaakt. Hoewel SET nog over een 

reservevermogen beschikt is de financiële status zorgelijk. Traditionele sponsoring verkregen door 

deelname aan de WTG wordt steeds moeilijker. De jaarrekening over 2018 valt negatief uit en de SET 

zal zonder verandering nog tot maximaal vier jaar financiële ondersteuning kunnen bieden aan 

activiteiten.  

In 2018 is een start gemaakt met het vinden van andere vormen van sponsoring en donatie. Tevens is 

besloten de trainingsactiviteit met een kwart te reduceren. Dit moet eind 2020 tot een sluitende 

balans leiden. 

Deelname aan de WTG, en eventuele andere grote activiteiten, zullen vanaf 2019  als separate 

projecten worden opgebracht.  

6. Sportieve activiteiten 

In 2018 is door een aantal leden deelgenomen aan de Europese Spelen in Italië. Deze Europese 

Spelen zijn verdeeld in twee competities waarvan die voor Hart en Longgetransplanteerden begeleid 

wordt vanuit de Stichting Harten Twee. Andere getransplanteerden, veelal nier- en lever, nemen deel 

aan de Spelen voor Getransplanteerden en Dialyserenden, die vanuit SET worden begeleid. Bij deze 

laatste spelen zijn 4 gouden, 5 zilveren en 3 bronzen medailles behaald. 

In 2018 is in Italië ook deelgenomen aan een toernooi door de volleybalploeg van SET. Daarnaast 

nemen leden van SET deel aan reguliere prestatiewedstrijden, veelal met een charitatief doel. Een 

aantal leden van SET is in staat deel te nemen aan officiële nationale, en soms internationale, 

wedstrijden met andere sporters.  
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In 2018 is begonnen met het opzetten van een voetbalteam voor getransplanteerden. Deze sport is, 

met speciale regels ter voorkoming van lichamelijk contact, door de WTGF toegevoegd aan het 

internationale aanbod. De verwachting is dat regelmatig en recreatief voetballen veel interesse zal 

opleveren. De intentie is om in Nederland in een aantal jaren een landelijke voetbalcompetitie op te 

zetten. 

7. Promotie 

In 2018 is gewerkt aan het opzetten van een nieuwe promotiestrategie die de noodzaak tot bewegen 

voor getransplanteerden als basis heeft. Bewegen heeft aantoonbaar een vijftal positieve effecten 

voor de gezondheid, meer nog dan bij niet-getransplanteerden. Dat betekent dat zowel het 

recreatief sporten als het wedstrijdniveau in beeld gebracht moet worden. Internationale deelname 

is zowel een uitdaging als inspiratie, maar is niet voor elk lid een noodzaak. 

Voor het uitdragen van de boodschap is gezocht naar nieuwe mogelijkheden op internet, traditionele 

en sociale media. De eerste experimenten zijn hiervoor uitgevoerd, maar de uitwerking heeft in 2018 

enige vertraging opgelopen, deels door het gebrek aan beschikbare fondsen. 

8. Ledencontact 

In 2017 bleek dat onder de leden een grote behoefte bestaat om geïnformeerd te worden over het 

reilen en zeilen van de Stichting. In 2018 is vaker contact gelegd met leden om informatie te 

verkrijgen over wensen en ideeën. Tevens is elk kwartaal informatie gegeven via een nieuwsbrief per 

email. In mei is een ledenbijeenkomst georganiseerd om het contact verder te vergroten, dit bleek 

erg gewaardeerd te worden. Daarmee zijn de eerste stappen gezet op weg naar een beter contact en 

informatievoorziening. Dit wordt in 2019 verder uitgebouwd. 

Hoewel SET een stichting is en daarom een ledenvergadering niet verplicht is, heeft het bestuur 

besloten jaarlijks een contactdag te houden waarbij zij ook inzicht zal geven aan de leden over de 

resultaten van het afgelopen jaar en het beleid voor de komende jaren. Op deze dag zal ook het 

ledencontact meer aandacht krijgen.    


