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0 Inleiding 

In 2020 heeft Stichting Sport en Transplantatie verdere stappen gezet op weg naar een bredere 

maatschappelijke betekenis. Doel is om via het TransFitprogramma sporten en bewegen 

toegankelijker te maken voor zoveel mogelijke getransplanteerden teneinde de gezondheid en 

levenskwaliteit van deze groep te bevorderen. De hoop en verwachting is dat verhalen over een 

actieve leefstijl ook de drempel voor donorregistratie verlagen door te laten zien hoe 

getransplanteerden met hun gezondheid omgaan na het ontvangen van die ‘gift of life’. 

In 2020 is gewerkt aan het beschikbaar krijgen van verbeterde promotiemiddelen 

zoals foldermateriaal, een nieuwe website en het opzetten van sociale media, 

teneinde de bekendheid van TransFit te verhogen. Het foldermateriaal was begin 

mei beschikbaar en in augustus kwam de nieuwe website www.transfit.nl online.  

De intentie was om in 2002 ook te beginnen met het stapsgewijs uitbreiden van het sportaanbod voor 

een grotere doelgroep. De COVID maatregelen dwongen echter om vanaf maart alle sportactiviteiten 

te beëindigen. Deze konden de rest van 2020 helaas niet meer worden opgestart.  

In november 2020 mocht Sport en Transplantatie toetreden als geassocieerd lid van NOC*NSF, 

waarmee een lang gekoesterde wens van de leden in vervulling ging. Het NOC*NSF was enthousiast 

over de TransFit plannen en de voorgenomen verbreding van Sport en Transplantatie. Dit was de 

hoofdreden om aansluiting toe te staan. Het NOC*NSF is sindsdien begonnen met het ondersteunen 

van Sport en Transplantatie met kennis, advies en haar netwerk. 

 

1 Bestuur 

In 2020 bestond het bestuur uit de volgende bestuursleden:  

Voorzitter: Jos Grob  

Secretaris:    Yvette Draisma (januari – augustus) 

Ludwina Burgman (september- december) 

Penningmeester:  Bert Hartman  

Lid Sportzaken:  Ruurd Valkenburg  

Lid Ledencontact/ 

      Jeugd en jongvolwassenen: 

 

Ludwina Burgman  

Lid Sponsoring:      < Vacant >                 (waargenomen door Jos Grob) 

Lid Externe contact & communicatie:   Peter van Maurik 

 

 

http://www.transfit.nl/


 

 

Jaarverslag 2020, versie 2.0, april 2021  4/6 
 
 

2 Organisatie 

De eerste kwartaal van 2020 stond in het teken van de uitwerking van de strategische keuzes uit eind 

2019. In het voorjaar van 2020 is het nieuwe TransFit promotiemateriaal ontwikkelt en geproduceerd 

door het bureau “SportHeroes”. De eerste verspreiding daarvan is, vanwege de COVID maatregelen, 

uitgesteld tot het najaar. Nadat de nieuwe website www.transfit.nl online is gekomen is een eerste 

set brochures verspreid naar de transplantatiecentra en naar de individuele leden. Verdere 

verspreiding is vervolgens aangehouden omdat in oktober de COVID maatregelen weer toenamen. 

De economische effecten van de COVID maatregelen zorgde ervoor dat de mogelijkheden voor 

sponsoring gedurende het hele jaar minimaal werden. Daardoor kon nog geen langjarige (financiële) 

steun worden verkregen voor de TransFit plannen. Aan de andere kant is nu meer tijd ontstaan om 

deze plannen verder te verfijnen en het NOC*NSF te laten meekijken en adviseren. Dit proces is eind 

2020 in gang gezet. 

Eind 2020 is aan de sportcoördinatoren gevraagd om na te denken over andere vormen van 

sportaanbod en over meer regionaal aanbod. Door het sportaanbod laagdrempeliger te maken 

verwachten we dat getransplanteerden gemakkelijker de overstap gaan maken van eenvoudig 

bewegen (o.a. wandelen) naar een op activiteit gerichte sport. De overgang moet in de toekomst 

eenvoudiger en flexibeler worden. 

Halverwege 2020 is contact gelegd met de organisatie Walk & Talk om samen te werken op het 

gebied van beweging en sporten voor getransplanteerden. Walk & Talk is verbonden aan TX centra en  

activeert in de eerste periode na een transplantatie getransplanteerden om te wandelen en in 

contact te komen met lotgenoten. Deze periode is een prima gelegenheid om bekend te raken met de 

mogelijkheden van sporten en bewegen na transplantatie en het TransFit programma. Met Walk & 

Talk is afgesproken om elkaar publicitair en met evenementen te ondersteunen of samen te werken. 

Na de aansluiting bij NOC*NSF zijn de eerste contacten gelegd om de samenwerking uit te bouwen. 
Dit zal langs drie hoofdlijnen geschieden:  
 

- de ontwikkeling van TransFit wordt met kennis en advies ondersteund vanuit NOC*NSF, 
- er wordt gewerkt aan aansluiting van TransFit bij het regionale sportadviesnetwerk van 

NOC*NSF  
- NOC*NSF gaat helpen om TransFit onder de aandacht te brengen van relevante sportbonden 

zodra de COVID situatie dit toelaat. 
 

3 Ledenaantal 

Aan het eind van 2020 heeft Sport en Transplantatie 125 leden. Dit is een beperkte stijging van 10 

personen ten opzichte van 2019. Eind 2020 werd een verhoogde interesse van getransplanteerden 

geconstateerd nadat de aansluiting bij NOC*NSF leidde tot landelijke aandacht. Er zijn toenemende 

aanwijzingen dat de positieve effecten van sporten en bewegen beter onder de aandacht komen. 

http://www.transfit.nl/
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De in 2019 geconstateerde vertragingen in contributie konden in 2020 volledig worden voorkomen. 

De inning van contributie over 2020 verliep weer beter dan het jaar daarvoor en het aantal late 

betalers is opnieuw kleiner geworden. 

Eind 2020 is de ledendatabase Watch opgeschoond en voorzien van verbeterde informatie. Ook is het 

AVG-protocol verbeterd en kon eind 2020 worden geïmplementeerd. Er is een eerste verzoek gedaan 

aan oud-leden om te vragen of zij in de database opgenomen willen blijven. Een afwijzende reactie 

leidt nu tot direct verwijdering uit de database. 

 

4 Financiële ontwikkelingen 

Sport en Transplantatie heeft over 2020 een financieel jaarverslag en een balans opgemaakt. Deze is 

door een kascommissie gecontroleerd en samen met het jaarverslag gepubliceerd op de website. 

Deze procedure zal in de toekomst worden gehandhaafd. 

De in 2019 ingezette beleidsmatige reductie van 25 procent in jaarlijkse uitgaven aan sport is 

gecontinueerd. De besparingen op overhead uitgaven zijn verder doorgezet zodat de jaarrekening 

structureel steeds beter in balans komt. 

In november 2020 is Sport en Transplantatie door de Vriendloterij aangemerkt als een ‘club van de 

week’ waardoor een extra sponsorbedrag kon worden ontvangen van vijfduizend euro. Dit bedrag is 

volledig ingezet om de ontwikkeling van promotiemiddelen te bekostigen. 

De COVID maatregelen hebben geleid tot het stilleggen van alle sportactiviteiten waardoor er sprake 

is van een grote onder-realisatie van de begroting voor sportactiviteit. Dit compenseert de lage 

sponsorinkomsten waardoor de jaarrekening toch nagenoeg sluitend kon worden afgesloten.  

In december is besloten de vervallen uitgaven voor de ETDSC en het Voetbaltoernooi en de geplande 

reservering voor de WTG 2021 door te schuiven naar de volgende versies in 2021, 2022 en 2023. De 

reserveringen zijn opgenomen op de balans. We zien we een lichte toename van specifieke 

sponsorinkomsten per sport. Ook deze zijn gereserveerd en geoormerkt voor de specifieke sport 

omdat uitgave daarvan in 2020 door COVID maatregelen niet mogelijk was.  

Het beschikbare eigen vermogen eindigt op 31 december 2020 op nagenoeg hetzelfde niveau als in 

2019. Daardoor heeft Sport en Transplantatie opnieuw een jaar gewonnen om het TransFit plan 

verder uit te werken en zo de structurele tekorten op de jaarrekening te stabiliseren. 

 

5 Sportieve activiteiten 

De COVID maatregelen hebben vanaf maart 2020 geleid tot het stilleggen van alle onder de vlag van 
TransFit georganiseerde activiteiten. In september leek een voorzichtige opstart mogelijk maar bleek 
al snel niet uitvoerbaar door een toename van de besmettingen en daarmee verhoogde beperkingen. 
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In augustus 2020 zouden leden van Sport en Transplantatie deelnemen aan de ETDSC in Ierland. Ook 
zou in Augustus het TransFit voetbal team deelnemen aan het eerste Wereldtoernooi Voetbal van de 
WTGF in Italië. Beide evenementen moesten wegens het COVID maatregelen worden afgelost.  
Eind september werd besloten dat de World Transplant Games 2023 in Houston geen doorgang 
zouden vinden. De geplande voorbereiding voor deze WTG werd dan ook niet gestart.  
 
De voorbereidingen voor de eerste Nationale TransFit sportdag in mei 2021 konden vanwege de 
COVID maatregelen niet doorgaan. In november werd besloten deze eerste editie uit te stellen naar 
2022. 
 

6 Promotie 

Eind 2019 is het beeldmerk TransFit als basis gekozen voor het maken van nieuw promotiemateriaal. 

Het projectplan ‘Groei’ is hierop uitgewerkt. In 2020 is  dit beeldmerk worden geïntroduceerd en 

wordt dit gebruikt op sociale media en bij de sportactiviteiten. 

De zoektocht naar potentiële sponsoren kwam stil te liggen door de economische effecten van de 
COVID maatregelen. Er zijn eind van 2020 nieuwe plannen ontwikkeld om de sponsormogelijkheden 
te vergroten voor potentiële sponsoren. Dit zou in 2021 tot resultaat moeten leiden .  
 

7 Ledencontact 

In 2020 hebben de leden drie maal een bestuursbrief met informatie ontvangen. Ook is een aantal 
maal een nieuwsflits verstuurd voor specifieke onderwerpen. De geplande ledendag is afgelast 
vanwege de COVID maatregelen. 
 
Het verminderde contact tussen leden door het ontbreken van een ledendag en het niet meer 
ontmoeten tijdens sportactiviteiten is een bron van zorg. 
 

Een initiatief van de WTGF om eind 2020 in tien weken internationaal gezamenlijk 1 miljard stappen 

af te leggen en zo (virtueel) heen en weer naar de maan te lopen werd enthousiast omarmd door 

ongeveer de helft van de leden. Gezamenlijk liepen zij in die periode de afstand tussen Utrecht en 

Perth (Australië). Deze initiatieven helpen om aandacht te geven aan de doelgroep en binding te 

versterken. 

 
 
 
 
 


