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0 Inleiding
In 2021 is de Stichting Sport en Transplantatie verder gegaan met de uitwerking van het TransFit
programma. Dit programma houdt een verbreding in van de activiteiten waar de stichting zich voor
inzet. Naast sportondersteuning zijn twee aanvullende pijlers opgenomen; het leren en aanmoedigen
gezond bewegen en het informeren over de positieve effecten van sport en beweging na
transplantatie.
Specifiek beleid is verder aangescherpt door een gedifferentieerd ledensysteem, een drievoudige
structuur van inkomsten en een verbeterde vorm van sport- en activiteiten. Uiteraard blijft de stichting
ook zich bezighouden met het voorbereiden van de Wereld en Europese Transplantatie Spelen. De
prestaties en verhalen vanuit deze Spelen zijn een belangrijke inspiratiebron om sport en beweging na
transplantatie aan te moedigen. Zo levert deze oorspronkelijke activiteit een belangrijke bijdrage aan
de TransFit aanpak
Doel van TransFit is sport en beweging voor een zo groot mogelijke groep van
getransplanteerden mogelijk te maken. Met deze brede aanpak wordt het effect
van transplantatie op het leven van mensen getoond. Op deze manier kan ook het
aandacht vragen voor donorregistratie, de tweede doelstelling van de stichting,
worden bevorderd.
Om de brede doelstelling van TransFit inhoud te geven is in 2021 de drie-pijler gedachte uitgewerkt
van Informeren, Bewegen en Sporten en zijn daarvoor de relevante besluiten genomen. (zie punt 6.
Organisatie). In augustus 2021 heeft de stichting een wetenschapsagenda gepubliceerd om een
zevental vragen op het gebied van gezondheid en maatschappelijke betekenis van en voor
getransplanteerden te beantwoorden. (zie www.transfit.nl/wetenschapsagenda) Deze agenda wordt
ook internationaal gepromoot om wetenschappelijk onderzoek aan te jagen en dit te richten op
praktische resultaten voor getransplanteerden.
In 2021 is verder gewerkt aan de versterking van de organisatie van de stichting. Dat heeft onder
andere geleid tot het verkrijgen van het CBF keurmerk. In augustus 2021 is een systeem voor melding
van ongewenst gedrag ingericht op haar website en heeft de stichting een vaste vertrouwenspersoon
aangesteld. Het bestuur acht dit systeem van belang nu ook het ledenaantal toeneemt en de variatie
in sportbehoefte groeit. De vertrouwenspersoon heeft in 2021 geen meldingen binnengekregen.
Na de aansluiting met het NOC*NSF is begonnen met het aanhaken bij het algemene beleid rondom
“Inclusieve Sport”. De contacten hebben geleid tot verdere samenwerking die nu wordt uitgewerkt.
Eind 2021 is gestart met het uitwerken van een jeugdplan, samen met de stichting ‘new Wings” en de
Esther Vergeerfoundation. Dit gaat eind 2022 de eerste resultaten opleveren.
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1 Ledencontact
In 2020 hebben de leden vijf maal een nieuwsbrief met informatie ontvangen. 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 was in 2021 een bron van zorg.
Om contact te houden is in juni 2021 met de leden een online meeting gehouden om plannen uit te
leggen en vragen te beantwoorden. Deze meeting werd door een veertigtal leden bijgewoond.
Helaas is ook dit jaar een aantal leden overleden en is een aantal leden ziek geworden. Waar mogelijk
en bekend probeert het bestuur hier aandacht aan te geven.

2 Ledenaantal
Op 31 december 2021 telde Sport en Transplantatie 145 leden. Dit is een stijging van 16 procent ten
opzichte van januari 2021. De stijging in ledenaantal is sinds 2019 langzaam aan het versnellen. Dat
kan een teken zijn dat zowel de bekendheid groeit als
de nieuwe strategie beter aanspreekt. De komende
jaren moet dit verder uitwijzen.
Vanaf juni 2021 werd een hogere aanmelding van
leden geconstateerd nadat de activiteit op de nieuwe
website www.transfit.nl en de sociale media (met de
TransFit naam) werd verhoogd. Toenemende
aandacht van ziekenhuizen en de daaraan verbonden
Walk & Talk projecten zorgen ook voor extra
aandacht voor sport en beweging na een
transplantatie.
Vanaf begin oktober is een nieuw ‘gedifferentieerd’ ledensysteem geactiveerd. Dit systeem past bij de
‘drie pijler’ structuur van het TransFit programma. Binnen dit systeem kunnen donateur-leden kiezen
op welk niveau zij willen sport of bewegen. Het ledensysteem kent drie mogelijkheden; Wedstrijd,
Recreatief of Informatief niveau. Leden kunnen aan het eind van elk jaar besluiten tot een wijziging in
niveau. Eind 2021 is de ledendatabase Watch aangepast voor dit nieuwe ledensysteem..
Er is een tweede verzoek gedaan aan oud-leden om een keuze te maken uit deze niveaus. Geen reactie
zal leiden tot beëindigen van de toezending van nieuwsbrieven en in het eerste kwartaal van 2022 tot
verwijdering uit de database. Hiermee wordt voldaan aan de AVG regels met betrekking tot
persoonsgegevens.

3 Sportieve activiteiten
De COVID maatregelen hebben ook in 2021 geleid tot het stilleggen van de georganiseerde
activiteiten. De eerste Nationale TransFit sportdag in mei 2021 kon vanwege de COVID maatregelen
niet doorgaan en is verzet naar 21 mei 2022. Voorbereidingen door leerlingen van het CIOS Rijn-IJssel
zijn in november 2021 gestart.
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De versoepelingen van de Covid Maatregelen na de zomer hebben tot een korte opleving van
activiteiten geleid. Deze periode is gebruikt te experimenteren met training op meer diverse niveaus
van sportbeoefening. Ook is er gekeken in hoeverre het mogelijk is om trainingen te regionaliseren of
om gelijktijdige uitvoering van verschillende sporten uit te voeren.
Op basis daarvan is eind 2021 besloten om bij alle sporten vanaf 2021 te vragen deze differentiatie in
sportniveaus en de regionalisering van activiteiten voor 2022 te gaan uitbreiden. Ook is begonnen met
het voorbereiden van meer gezamenlijke sporttrainingen in de verschillende regio’s, met als doel in
2022 drie of vier van deze gezamenlijke trainingen uit te voeren.
In oktober werd de Triathlon als elfde sport toegevoegd aan het
aanbod vanuit het TransFit programma. Deze groep is eind 2021
begonnen met trainen. Triathlon sportcoördinator Tim Hartman
heeft met zijn online ‘Nieren voor Spieren’ actie voor zijn tiende
transplantatie dag zowel een mooi startbedrag als ruime aandacht
voor Sport en Transplantatie kunnen verwerven.

4 Communicatie
In 2021 zijn ruim 2000 folders verspreid via de transplantatiecentra en andere partners. De website
www.transfit.nl die in het vierde kwartaal online kwam liet vanaf augustus een sterke stijging van het
bezoek zien. In oktober 2021 is de oude website www.sportentransplanatie.nl gedeactiveerd, de URL
linkt door naar de nieuwe website. De sociale mediakanalen van TransFit en Sport en Transplantatie
zijn meer op elkaar afstemt en hebben nu ruim 1000
volgers. Een aantal sporten hebben nu specifieke
sportgroepen een eigen pagina op sociale media.
Bij een online enquête onder getransplanteerden naar
hun behoefte aan sport werd duidelijk dat de
bekendheid van TransFit is gestegen van 10 % (in
2019) naar 35 % (in 2021). De enquête gaf belangrijke
aanwijzingen voor de behoefte aan sport en
beweging.

5 Evenement en projecten
De WTG van juni 2021 in Houston (USA) kwamen door de COVID pandemie helaas te vervallen. De
volgende spelen zullen in april 2023 in Perth (AUS) worden gehouden. In 2022 zal een ploeg
deelnemers vanuit Sport en Transplantatie ook deelnemen aan de Europese Spelen (ETDSC) in Oxford.
De stichting fungeert bij internationale evenementen als ‘administratiekantoor’ voor deelnemende
leden. Dit zal in de begroting meer expliciet worden aangegeven om aan de CBF criteria te blijven
voldoen. Daarmee wordt voorkomen dat individuele betalingen voor deelname gaan meetellen in de
financiële, en ANBI gerelateerde omvang van de stichting.
Deze opzet gaat ook gelden voor andere evenementen, vergelijkbaar met de Wereld- of Europese
spelen, waarbij leden een significante eigen bijdrage leveren om te kunnen meedoen.
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6 Organisatie
In 2021 zijn de strategische keuzes verder uitgewerkt en is begonnen met de uitvoering van de
transitie naar een brede maatschappelijk stichting die sport en beweging voor alle orgaan- en
stamcelgetransplanteerden in Nederland mogelijk wil maken. Daarvoor is het TransFit programma in
drie hoofdpijlers in gedeeld:

i
B
S

Informeren: Deze pijler heeft als doel de algemene en praktische kennis over sport en
beweging na transplantatie uit te breiden en te verspreiden. Daarbij wordt getracht de
medische kennis vanuit de Transplantatiecentra en de sportieve kennis uit de Sportwereld
te combineren. Waar mogelijk wordt verder onderzoek aangemoedigd.
Recreatief bewegen: Deze pijler heeft als doel de drempel voor getransplanteerden voor
sport en beweging te verlagen door activiteiten te organiseren en te ondersteunen. Daarbij
wordt geprobeerd te sluiten op de revalidatie vanuit de transplantatiecentra (zoals
bijvoorbeeld Walk en Talk). De TransFit sportdag wordt opgezet om op dit niveau aan te
sluiten. Ook de Sportmedaille is hiervoor bedoeld.
Wedstrijd sport: Deze pijler omvat de traditionele activiteit van de stichting; de World
Transplant Games. Deelname aan dit evenement blijft een inspirerende ervaring. Deelname
aan de Europese Spelen wordt geïntensiveerd om de drempel voor deelname aan
competitie lager te maken. Onder de wedstrijdpijler zullen ook andere initiatieven komen
die een sportieve uitdaging na transplantatie vormen.

In 2021 is een begin gemaakt het inrichten van de organisatie naar een groter aantal leden. Met de
mogelijke groei gaat de werklast voor bestuursleden toenemen. Ook de beschikbaarheid van
voldoende vrijwilligers en de continuïteit van hun inzet blijft een aandachtspunt.
De introductie van nieuwe regelgeving, zoals de WBTR, de AVG en de UBO registratie, maken duidelijk
dat de beperkte beschikbaarheid van juridische en organisatorische kennis een risico kan worden. Om
dat risico te beperken zal ook op dit terrein verdere samenwerking worden gezocht. Via het netwerk
van NOC*NSF wordt onderzocht of deze werklast door samenwerking kan worden verlicht.

7 Financiële ontwikkelingen
Sport en Transplantatie heeft over 2021 een financieel jaarverslag en een balans opgemaakt. Deze is
door een kascommissie gecontroleerd en samen met het jaarverslag gepubliceerd op de website. In
deze paragraaf is een samenvatting opgenomen.
In de tweede paragraaf zijn beleidsvoornemens uit 2021 weergegeven voor de versterking van de
financiële positie van Sport en Transplantatie op langere termijn.

7.1 Financieel resultaat 2021
Inkomsten. De inning van de ledendonatie verliep in 2021 weer iets beter dan het jaar daarvoor
met maar een klein aantal noodzakelijke herinneringen. In 2021 is aan donaties en sponsoracties
minder ontvangen dan begroot. Dit kwam vooral door het ontbreken van grote sponsoren en de
economische tegenwind van de COVID pandemie.
Uitgaven. De COVID maatregelen hebben in 2021 geleid tot het stilleggen van alle sportactiviteiten
waardoor er sprake is van een grote onder-realisatie van de begroting voor sportactiviteit. De te
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verwachten uitgaven voor de WTG 2021 waren al niet in de begroting opgenomen en zijn eind 2020
als reservering opgenomen voor de WTG 2023.
Balans. Door een combinatie van licht negatieve inkomsten en een grote onder-realisatie van
uitgaven werd 2021 afgesloten met positief saldo van ongeveer 9.000 Euro.
Van dit positieve saldo van 2021 is ongeveer de helft gereserveerd voor de ETDSC 2022 en WTG
2023. De andere helft is gereserveerd voor de uitvoering van een verbeterd ondersteuningssysteem
voor sport en bewegen in 2022 en 2023 (zie financieel beleid 2022).

7.2 Financieel beleid
In augustus 2021 werd het CBF keurmerk verkregen met complimenten voor de aangeleverde
informatie. De feedback vanuit het CBF is gebruikt voor organisatorische en financiële besluiten om
dit keurmerk ook op lange termijn te behouden.
Om beter inzicht te geven in de relatie tussen inkomsten, uitgaven, activiteiten en de drie pijlers
van TransFit zal vanaf 2022 de weergave van de begroting en het financiële jaarverslag worden
aangepast. Deze opzet is nog niet toegepast in het financiële jaarverslag van 2021.
Het bleek mogelijk om voor 2022 een nagenoeg sluitende begroting vast te stellen, hoewel daarbij
de toepassing van reserveringgelden nog wel nodig is. Het streven om tot een jaarlijks sluitende
begroting te komen is echter weer een stap dichterbij gekomen
Inkomsten. Het bestuur heeft besloten de inkomstenwerving langs vier lijnen op te zetten. Voor de
algemene structuur en activiteiten zal dit gaan via de ledendonaties, via algemene acties en via het
meerjarig binden van een aantal hoofd sponsoren (de eerste drie lijnen).
Halverwege 2021 gaf de Dirk Kuyt Foundation aan om vanaf 2022 de stichting Sport en
Transplantatie en het TransFit programma in beginsel drie jaar te willen steunen als een van de
hoofdsponsors. Overleg met een tweede hoofdsponsor en eventueel een derde, is nog gaande
In de tweede helft van 2021 is een Club van 100 gestart waarvan deelnemers zakelijk of particulier,
het TransFit programma of de afzonderlijke sporten kunnen steunen. Vanuit de algemene middelen
wordt de andere helft gedekt.
Op basis van een pilot met de voetbalsport en ideeën vanuit de andere sporten is halverwege 2021
besloten om specifieke sponsoring voor elke sport door kleinere en lokale sponsoren mogelijk te
maken. Deze inkomstenbron wordt de vierde lijn in het financieel beleid. Vanaf 2022 zullen sporten
een deel van hun jaarlijkse uitgaven vanuit deze inkomstenbron moeten gaan voorzien.
Uitgaven.
De uitgaven zullen vanaf 2022 in clusters gekoppeld worden aan de drie pijlers van TransFit die de
maatschappelijke (sportieve) activiteit weergeven. Het vierde cluster zal een weergave worden van
de algemene overhead. Het is het streven de verhouding tussen drie maatschappelijke pijlers en de
algemene overhead op 80 versus 20 procent te houden.
De inkomsten per sport blijven voor deze sporten beschikbaar voor activiteiten van de specifieke
sport. Ook op de balans zullen de voor een sport beschikbare fondsen zichtbaar blijven. In 2022
zullen afspraken gemaakt worden om te voorkomen dat fondsen worden opgepot en om tevens
synergie tussen de verschillende sporten te handhaven.
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De verschillende sporten krijgen meer vrijheid in de besteding van de beschikbare financiële
middelen, mits deze besteding voldoet aan de kenmerken behorende bij een ANBI stichting en bij
de door het CBF bewaakte noodzakelijke transparantie.

8 Bestuur
In 2021 bestond het bestuur uit de volgende leden:
Voorzitter:
Secretaris:

Jos Grob
Ludwina Burgman
Peter van Maurik
Penningmeester:
Bert Hartman *
Lid Sportzaken:
< vacant >
Robin Simons
Lid Organisatie en Structuur:
Ruud van Soest
Lid Externe contact & communicatie: Peter van Maurik *

(januari - juli)
(vanaf augustus) (waarn.)
(januari - maart)
(vanaf april )
(vanaf oktober)
(tevens waarn. secr.)

* Deze bestuursleden werden in oktober voor een tweede termijn herbenoemd als bestuurslid. Bestuursleden
hebben een benoemingstermijn van telkens vier jaar, met een maximum van twee herbenoemingen.
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