
Jaarverslag	  2012	  Stichting	  Paralympisch	  Aangepast	  Roeien.	  

In	  het	  eerste	  jaar	  van	  de	  stichting	  is	  er	  3	  maal	  door	  het	  bestuur	  vergaderd,	  	  en	  eenmaal	  met	  adviseur	  
vergadert	  M.	  Lauriks,	  assistent	  paralympisch	  talent	  coach.	  

Huishoudelijk	  reglement	  is	  opgesteld	  

Financiën	  

Dankzij	  een	  bijdrage	  van	  de	  Dutch	  Rowing	  Business	  Club	  konden	  de	  opstart	  kosten	  zoals	  kosten	  van	  
notaris	  worden	  betaald.	  

Er	  is	  een	  kleine	  bijdrage	  toegewezen	  in	  overleg	  met	  adviseur	  voor	  wedstrijdkosten	  van	  2	  
paralympische	  talenten.	  

Binnen	  halen	  van	  donateurs	  gaat	  moeizaam	  en	  komt	  nog	  niet	  van	  de	  grond,	  er	  zijn	  flyers	  verspreid	  bij	  
enkele	  evenementen,	  wat	  onder	  andere	  heeft	  geresulteerd	  in	  een	  actie	  van	  Aegon.	  

AEGON	  heeft	  ter	  ondersteuning	  van	  de	  van	  Stichting	  PAR	  met	  een	  grote	  groep	  medewerkers	  naar	  
Londen	  ge-‐	  ergometerd.	  	  

Deel	  van	  deze	  bijdrage	  zal	  worden	  besteed	  voor	  de	  aanschaf	  van	  6	  vaste	  bank	  skiffs	  in	  voorjaar	  2013	  
samen	  met	  Vrienden	  van	  Roeivalidatie.	  Het	  gebrek	  aan	  vaste	  bank	  boten	  in	  Nederland	  remt	  de	  groei	  
van	  TA	  en	  AS	  roeiers.	  

Communicatie	  

Site,	  www.stichtingpar.nl	  	  is	  gereed	  en	  er	  is	  een	  facebook	  pagina	  en	  twitter	  account.E	  

Eerste	  promotie	  flyer	  is	  gemaakt.	  

Binnenhalen	  van	  donateurs	  gaat	  moeizaam	  en	  komt	  nog	  niet	  van	  de	  grond,	  er	  zijn	  flyers	  verspreid	  bij	  
enkele	  evenementen,	  wat	  onder	  andere	  heeft	  geresulteerd	  in	  de	  steun	  actie	  van	  Aegon.	  
	  
Plannen	  2013	  	  

• Aanvragen	  ANBI	  registratie	  

• Aansluiten	  bij	  Vriendenloterij	  

• Naamsbekendheid	  vergroten	  bij	  doelgroep	  

• Werven	  fondsen	  

• Aantrekken	  2e	  adviseur	  

• Benoemen	  van	  minimaal	  	  1	  ambassadeur	  die	  gaat	  helpen	  bij	  fondsen	  werven	  en	  vergroten	  
naamsbekendheid	  van	  de	  stichting	  paralympisch	  aangepast	  roeien	  
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