
Jaarverslag Stichting Surftherapie 2019 

Inleiding  

Hieronder treft u het jaarverslag 2019 van Stichting Surftherapie aan. Het jaarverslag geeft een 
overzicht van onze werkzaamheden en resultaten van 2019. In het jaarplan 2020 geven we een 
overzicht wat onze aandachtsgebieden en doelen voor het komende jaar zijn. Tevens treft u meer 
informatie over onze doelstelling van 2019. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact 
opnemen met de voorzitter van de stichting. 

1. Financiering 
Surftherapie.nl is een professionele organisatie die voornamelijk wordt georganiseerd en gerund 
door vrijwilligers. Vanaf 2019 betalen deelnemers een kleine bijdrage aan de surflessen (20 euro per 
3 lessen). Dit bedrag is bewust heel laag zodat het laagdrempelig is voor deelnemers uit alle lagen 
van de bevolking. 

Om de kosten dekkend te krijgen zal er een beroep worden gedaan op subsidies, donaties en 
sponsoring. 

Voor een compleet financieel jaaroverzicht zie de jaarrekening 2019 (bijlage) 

2. Doelstellingen 
Belangrijkste doelstellingen voor de periode 2019 waren: 

• Verdere professionalisering van de organisatie 
• Groeien naar drie locaties langs de kustlijn, één locatie op Texel 
• Actief aansluiten bij de bestaande projecten in Nederland, zoals ‘Surf Project’ 
• Actief aansluiten bij het wereldwijde netwerk ‘International Surf Therapie Organisation 

(ISTO)’, waarin wij ‘best practices’ delen en onderzoek doen naar de effecten van 
surftherapie op neurologisch herstel. 

• Een kandidaat selecteren voor mogelijke deelname aan de paralympische spelen in Tokio 
2020, waar surfen voor het eerst een onderdeel is. 

• Het voorbereiden van een onderzoeksproject in het buitenland, welke in het vroege voorjaar 
van 2020 plaats zal vinden. (Fuerte Ventura, Spanje) 

• Ontwikkelen van een passend bestuursmodel en passende organisatiestructuur afhankelijk 
van de groei van het aantal deelnemers. 
 

Zoals op de site te lezen is zijn de doelstellingen verdeeld over het jaar 2019 en 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verdere professionalisering van de organisatie: 

Gedurende het seizoen heeft Rosalie Denneman de vrijwilligerscoordinatie op zich genomen en is dit 
in latere fase overgenomen door Paula Ram. Paula heeft de gedragscode geschreven voor 
vrijwilligers (zie pagina veiligheid op de website) Als gevolg van het opstellen van deze gedragscode is 
Mathijs de Moel toegetreden als vetrouwenspersoon. Rosalie is zich verder gaan richten op het 
onderzoek naar de effecten van surftherapie. Zij kan dit combineren met haar werkzaamheden 
vanuit de hoge school en de onderzoeksinstelling verbonden aan het UMCU. 

Bij het groeien van de activiteiten en werkzaamheden binnen de stichting is Rick Kramer toegevoegd 
aan het bestuur. Hij en zijn vader waren op de diverse activiteiten als vrijwilliger al zeer betrokken en 
hebben een actieve rol gespeeld bij de voorbereiding van de onderzoeksreis. Zijn bedrijf 
(Certiprotect) heeft gediend als vergaderlocatie van het bestuur. 

Gerrit Visser heeft de taken van Robbert van der Meer overgenomen als bestuurslid en 
penningmeester. Naast het penningmeesterschap is Gerrit zeer actief bij diverse evenementen en 
organisatie van het eindfeest. 

 

Groeien naar drie locaties langs de kustlijn, één locatie op Texel 

Wij hebben therapie gegeven op Wijk aan Zee, Camperduin en Zandvoort / Bloemendaal aan Zee. De 
mogelijkheden voor Texel en een eventueel zomer(onderzoek)week wordt nog onderzocht en is een 
doelstelling voor 2020. 

 

Actief aansluiten bij de bestaande projecten in Nederland, zoals ‘Surf Project’: 

Er is inmiddels een goed contact met de organisaties Surfproject, Surf en durf en Surfivor en 
uitgesproken samen op te trekken bij grote fondsen. Er is een gezamenlijke App groep “ Aangepast 
Surfen Nederland” waar de bestuurders van deze organisatie in zitten. Hierin worden ervaringen 
gedeeld. In 2020 staan fysieke meetings op het programma en gezamenlijke benadering grotere 
fondsen. 

Actief aansluiten bij het wereldwijde netwerk ‘International Surf Therapie Organisation (ISTO)’, 
waarin wij ‘best practices’ delen en onderzoek doen naar de effecten van surftherapie op 
neurologisch herstel. 

Inmiddels zijn wij aangesloten bij de ISTO en hebben gedurende de ISTO conference in Los Angeles 
waarbij Tijs van Bezeij en Gerrit Visser (op eigen kosten) heen zijn gegaan een actieve bijdrage 
geleverd in de vorm van presentatie, bijdrage in workshops en een actieve surftherapie sessie met 
veteranen op het strand, Manhattan Beach. 

Een kandidaat selecteren voor mogelijke deelname aan de paralympische spelen in Tokio 2020, 
waar surfen voor het eerst een onderdeel is. 

Dit doel is niet bereikt en was achteraf ook niet mogelijk. De paralympische spelen van 2020 heeft 
geen aangepast surfen op het programma. Wel organiseert de Internationale Surf Federatie 
wedstrijden voor aangepast surfen. In 2020 willen wij kijken een wedstrijd richting Europa te krijgen 
en deelnemers te selecteren. 



 

 

Het voorbereiden van een onderzoeksproject in het buitenland, welke in het vroege voorjaar van 
2020 plaats zal vinden. (Fuerte Ventura, Spanje) 

Dit doel heeft geleid tot de volledige organisatie van de onderzoeksreis inclusief de financiering. Deze 
reis had 26 maart moeten plaatsvinden. Bij het schrijven van dit jaarverslag weten wij dat door de 
Corona crisis deze reis niet plaats heeft kunnen vinden. Gelukkig hebben wij alle financiele middelen 
kunnen behouden om in de toekomst deze reis alsnog te kunnen maken. 

 

Ontwikkelen van een passend bestuursmodel en passende organisatiestructuur afhankelijk van de 
groei van het aantal deelnemers. 

Wij merken dat de stichting in het eerste jaar een snelle groei heeft doorgemaakt en er veel vraag 
lijkt te komen voor meer therapie. Er zijn plannen om een surf kliniek te gaan ontwikkelen. Bij de 
groei moeten wij de organisatie beheersbaar houden. Dit jaar is Frans le Fevre begonnen de stichting 
gevraagd en ongevraagd mee te denken en te adviseren als een adviesraad 

 

 

3. Activiteiten 2019 
 

Data reguliere therapie: 

Op de volgende dagen zijn wij op het strand geweest om Surftherapie in de praktijk uit te voeren: 

Camperduin 

16 juni 2019 Eerste sessie  

23 juni  

30 juni  

8 september  

15 september  

Wijk aan zee 

06 juli  

13 juli  

20 juli  

 

22 september 

 

 

 

  



 

 

Verdere activiteiten en gebeurtenissen 2019: 

2 februari 2019 

Beschikking van de belastingdienst dat stichting Surftherapie.nl is aangemerkt als Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI). Fiscaal geeft dit aanzienlijke voordelen met betrekking tot schenkingen 

en donaties. Meer hierover kunt u lezen op onze ANBI pagina. 

Wij zijn erg blij met deze status en zien het als erkenning dat wij staan voor een heel mooi en goed 

doel. Het kan ons helpen onze begroting rond te krijgen en daarmee onze plannen volledig te 

realiseren. 

24 februari 2019 

Belangeloos stelt SOUL SUP YOGA in WIjk aan Zee voor een aankomend event in juli 10 een mooie 

starboard Whopper supboards en persoonlijke inzet beschikbaar. 

6 maart 2019 

Facebook pagina stichting surftherapie.nl 
De facebook pagina van stichting surftherapie.nl staat vanaf 6 maart online. Via facebook kunnen 
berichten, acties en evenementen makkelijker worden gedeeld. 
 
 

3 april 2019 
 
Vandaag is een interview over surftherapie gepubliceerd op de website van boardshortz.nl 
 

1 mei 2019 
 
CBF Erkenning 
Per 1 mei 2019 heeft de stichting Surftherapie.nl de erkenning gekregen van het CBF en mag dit 
keurmerk dragen. 
 

07 september 2019 

Surfana surfclinic: Tijdens het Surfanafestival hebben we een surfclinic gegeven op het strand. 

Volgend jaar graag dichter op het festival. 

 
12 september 2019 

 
Op donderdag 12 september hadden wij naast onze regulier surftherapie dagen een extra clinic op 
verzoek van de revalidanten van het Daan Theeuwes Centrum, het revalidatie centrum voor jongeren 
met hersenletsel. Het was een geweldige dag! 
 
  



 
30 november 2019 

 
Dankzij de Bladt Charity Keer op keer en Certiprotect zijn wij in staat vier Starboard SUP aan te 
schaffen. Surf en paint van Joost van Duivenvoorde heeft deze boards voor een mooie prijs 
aangeboden. In december zijn op de valreep nog 3 Fanatic boards aangeschaft (die wij van Herman 
van den Berg, boardguru.nl de 2e helft van het seizoen tot onze beschikking hadden) om de 
Surftherapie vloot te complementeren.  
 
 
 
 13 oktober 2019 
 
Eindfeest:  
Locatie Camperduin Lagune Jongens uit Schoorl. 
Bedank avond voor alle vrijwilligers, deelnemers en bestuursleden van de Stichting. 
 
We zijn hard op zoek naar bedrijven, fondsen en sponsoren die de Stichting Surftherapie willen helpen 
met groeien en ontwikkelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: Jaarafrekening 2019 


